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�ف ا�ف س�ف �ف
آ
�

یــخ حیــات بشــری شــاهد حضــور اندیشــه ها و آیین های باطــل و گروه های  تار

گاه زمینــه ســقوط و نابــودی قشــر وســیعی از  کــه  انحرافــی فراوانــی بــوده اســت 

کشــانده اســت. ایــن  انســان ها را فراهــم آورده و جامعــه ای را بــه تباهــی و ویرانــی 

کــه انحرافــات  گاه پوشــیده می مانــد ایــن اســت  نکتــه روشــن اســت امــا آنچــه 

اب و
ّ

یشــه در ایده هــای جــذ کوچــک آغــاز می شــوند و ر یــه ای   بــزرگ همــواره از زاو

 فریبنده دارند.

از  یکــی  معبــود  رضــای  راه  در  انفســی  ســیر  و  حقیقــی  عرفــان  بی گمــان 

بــرای  خــدا  اولیــای  ی،  رو همیــن  از  و  اســت  بــوده  االهــی  انبیــای  آرمان هــای 

ــر  ــراوان را ب ــواری های ف ــختی ها و دش ــوی، س ــاالت معن کم ــن  ــه باالتری ــیدن ب رس

خــود همــوار می کرده انــد. ســلوک در ایــن وادی عرفــان بــرای پوینــدگان حقیقــت 

کــه ســختی ها را آســان و زندگــی را،  چنــان شــوق انگیز و شــادی آفرین اســت 

کشــش های روحــی و  بــا همــه فــراز و فرودهــای آن، معنــا می بخشــد و همیــن 

کــه همــواره عرفــان و معنویــت را دســت مایــه ســوء  جاذبه هــای درونــی اســت 

گروهــی و فرقــه ای قــرار داده اســت.  اســتفاده های شــخصی و بهره برداری هــای 
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تســخیر دل هــا بــا اهرم هــای عاطفــی، القــای افــکار باطــل در فضــای احساســی، 

مریــد بــازی و شــخصیت پرســتی و دور ســاختن مؤمنــان خــوش بــاور از معــارف 

یــان بــار عرفان هــای دروغیــن  نــاب قــرآن و عرفــان حقیقــی اهــل بیــت؟مهع؟ از آثــار ز

ــت. ــوده اس ــام ب ــخ اس ی ــر تار در سراس

کیــان  کــه بــه  کــه ایــن خطــوط انحرافــی مدتهــا اســت  گفــت  ســوگمندانه بایــد 

حوزه هــای علمیــه تشــیع نزدیــک شــده و هــر از چنــدی در لبــاس روحانیــت 

گاه و روشــن بین حوزه هــای  چهــره می نمایــد. مرجعیــت بیــدار شــیعه و عالمــان آ

بــه  را  زنــگ خطــر و هشــدار  کنــون همــاره  تــا  از عصــر معصومــان؟مهع؟  علمیــه 

کاذب پرهیــز داده انــد؛ امــروزه  صــدا درآورده و جامعــه را از ســراب عرفان هــای 

گســترش وســایل ارتباطــی و تــوان فضاســازی بــرای افــکار انحرافــی، ضــرورت  بــا 

گســترده بــا ایــن امــواج بیمــاری زا بیــش از پیــش احســاس  یارویــی دقیــق و  رو

بنیــان  ســیل های  انحــراف،  آغازیــن  نقطه هــای  برابــر  در  ســکوت  و  می شــود 

برافکنــی را بــه دنبــال مــی آورد.

کج راهه های فرهنگی،  که با شناسایی و معرفی برخی  از این رو، الزم است 

نسل جوان و سایر حق پویان را از آثار سوء آن برکنار دارد.

یـم  در ایـن مجموعـه، نخسـتین اثـر از ایـن سلسـله تقدیـم می گـردد و امیدوار

کـه اصحـاب فرهنـگ بـا ارائـه پیشـنهادات و انتقـادات خـود، مـا را در ایـن مسـیر 

یـاری رسـانند.

گروه مطالعاتی فراسو
قم _ 1401
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هدف از نوشـتن این مجموعه، نقد عقاید آقای داوود صمدی آملی اسـت. 

عرفانـی،  اصطـاح  بـه  جلسـات  برگـزاری  و  جـزوات  و  کتاب هـا  انتشـار  بـا  ی  و

ک و جویـای معـارف نـاب را جـذب و بـا القـای  تعـدادی از خواهـران و بـرادران پـا

نمـوده  ار مسـیر خانـدان عصمـت و طهـارت؟مهع؟ دور  را  آنـان  باطـل  آموزه هـای 

اسـت. بسـیاری از مراجـع عظـام تقلیـد و فقهـا و علمـای وارسـته جهـان تشـیع _ 

کـه بخشـی از مباحـث آقـای صمـدی را مطالعـه نموده انـد _ بـه انحـراف و باطـل 
کرده انـد.1 ی را تحریـم  بـودن آن مباحـث فتـوا داده و جلسـات و

بیشـتر آنچه آقای صمدی به عنوان توحید و سـلوک و مباحث معرفتی بیان 

کـه بارهـا امامـان معصـوم؟مهع؟  می کنـد، برگرفتـه از عقایـد و آرای صوفیـه اسـت 

دربـاره خطـر و انحـراف آنـان هشـدار داده اند. ائمه در آغاز شـکل گیری نطفه های 

نشـان  تمایـل  صوفیـه  بـه  کـه  کردنـد  بینـی  پیـش  را  عـده ای  پیدایـش  تصـوف، 

می دهنـد و سـخنان آنـان را توجیـه می کننـد و در عیـن حـال ادعـای محبت اهل 
بیـت؟مهع؟ را دارنـد، و فرمودنـد: »بدانیـد آنـان از مـا نیسـتند«.2

یم. ر 1. در پایان این مجموعه فتوای مراجع عظام را در این باره می آو
2. قمی، عباس؛ سفینة البحار، ج 5،ص 200�
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کـــه دشـــمنان خانـــدان عصمـــت و  صوفیـــه جریـــان عرفـــان کاذبـــی اســـت 

طهـــارت؟مهع؟ پـــس از رحلـــت پیامبـــر بزرگوار اســـام؟لص؟ بـــرای بســـتن درهای 

یـــج آن  کردنـــد و بـــا تمـــام تـــوان در ترو معـــارف آن بزرگـــواران، وارد حـــوزه اســـام 

که به صوفی  کســـی  کوفی _ اولین  کوشـــیدند. امام صادق؟ع؟ درباره ابو هاشـــم 

مشـــهور شـــد _ می فرماید:

»ابوهاشـم کوفـی جـّدًا فاسـد العقیـده اسـت، او کسـی اسـت کـه از روی 
گفتـه می شـود و آن را  کـه بـه آن تصـوف  کـرد  بدعـت مذهبـی را اختـراع 

قـرارگاه عقیـده خبیـث خـود سـاخت«.1

همچنین در حدیث دیگری می فرماید:

»صوفیان دشـمنان ما هسـتند و هرکس به آنان میل کند، از آنان اسـت 

کسـانی پیدا می شـوند و ادعای  و با آنان محشـور خواهد شـد. به زودی 

محبـت مـا را می کننـد و بـه آنـان نیـز تمایـل نشـان می دهنـد، خـود را بـه 

گفتارشـان ]کـه  آنـان شـبیه می کننـد، لقـب آنـان را برخـود می گذارنـد و 

گونـه ای موجـه جلـوه  یـل می کننـد ]بـه  ظهـور در عقایـد فاسـد دارد[ را تأو

می دهنـد[؛ بدانیـد کـه هـر کـس به ایشـان تمایل نشـان دهد از ما نیسـت 

یـم و هـر کـس آنـان را رد و انـکار کند مانند کسـی اسـت که  و مـا از او بیزار
در حضـور پیامبـر؟لص؟ بـا کفـار جهـاد کرده اسـت«.2

ایـن حدیـث نورانـی پیش گویـی امـام صـادق؟ع؟ را از آینـده نشـان می دهـد 

کـه گروهـی بـه اسـم شـیعه یـا عالمـان شـیعی، تفکـرات صوفیـه را به جـای توحید 

1. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد؛ حدیقة الشیعة، ج 2، ص 749�
2. همان، ص 747؛ قمی، عباس؛ سفینة البحار، ج 5، ص 198�
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اسـامی بـه خـورد پیـروان اهـل بیـت؟مهع؟ می دهنـد و تفکـرات باطـل صوفیـه را 

موجـه می نماینـد.

امام رضا؟ع؟ می فرماید: 

ومـن  مّنـا  فلیـس  وقلبـه  بلسـانه  ینکرهـم  ولـم  الصوفَیـة  »مـن ذکـر عنـده 
اهلل؟لص؟«�1 رسـول  یـدی  بیـن  الکّفـار  جاهـد  فکأّنمـا  أنکرهـم 

هرکـس نـزد او از صوفیـه سـخن بـه میـان آید و با زبان و دل ایشـان را انکار 
یـا در راه خـدا و در  نکنـد، از مـا نیسـت و هرکـس صوفیـه را انـکار کنـد گو

حضـور رسـول خـدا؟لص؟ بـا کفار جهاد کرده اسـت«.

همچنین در حدیث دیگری فرمودند:
 لخدعة أو ضاللة أو حماقة؛2

ّ
»ل یقول بالتصّوف أحد إل

یـا  گمراهـی و  بـه تصـوف نمی شـود، مگـر از روی خدعـه و  کسـی قائـل 
نادانـی«.

مرحـوم شـیخ مفیـد بـا ِاسـناد صحیـح از یکـی از یـاران امـام هـادی؟ع؟ به نام 

کـه در مسـجد النبـی در  کـرده اسـت  محمـد بـن حسـین ابـی الخطـاب روایـت 

کـه جمعـی از اصحـاب آن حضـرت شـرفیاب  خدمـت امـام هـادی؟ع؟ بودیـم 

گاه جمعی از صوفیه داخل مسـجد شـدند و حلقه زدند و مشـغول ذکر  شـدند. نا

گردیدنـد. حضـرت فرمودنـد:

یـــرا جانشـــینان شـــیاطین و خـــراب  گـــران اعتنـــا نکنیـــد؛ ز »بـــه ایـــن حیلـــه 

ثنی عشریة فی الرد علی الصوفیة، ص 49؛ مقدس اردبیلی،   1. حر عاملی، محمد بن حسن؛ اإل
احمد بن محمد؛ حدیقة الشیعة، ج 2، ص 747�

2. قمی، عباس؛ سفینة البحار، ج 5، ص 200�
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ــان  ــرای راحتـــی بدن هایشـ ــان بـ ــد ایشـ ــتند. زهـ ــد دیـــن هسـ ــده قواعـ کننـ
ــوام اســـت. عمـــری را در  ــرای صیـــد عـ ــان بـ یشـ و تهجـــد و شـــب  زنده دار
ــد و  کننـ ــالن  ــان پـ پایـ ــد چهار ــوام را ماننـ ــا عـ ــد تـ ــر می برنـ ــه سـ ــنگی بـ گرسـ
ـــردم  ـــب م ـــرای فری ـــر ب ـــد، مگ ـــر نمی گوین ـــد. ذک ـــن بگذارن ی ـــان ز ـــت آن ـــر پش ب
بـــودن  کـــردن قـــدح و ر ــر  ــر بـــرای پـ کـــم نمی کننـــد، مگـ و خـــوراک خـــود را 
دل احمقـــان. بـــا مـــردم دم از دوســـتی خـــدا می زننـــد تـــا آنـــان را بـــه چـــاه 
کـــف زدن و رقـــص و غنـــا و آوازه خوانـــی اســـت و  اندازنـــد. اورادشـــان 
ـــان میـــل نمی کنـــد و تابعشـــان نمی شـــود، مگـــر آنکـــه از  ـــه ســـوی آن کســـی ب
ـــا بعـــد از مـــرگ  کـــس در حـــال حیـــات و ی ســـفیهان و احمقـــان باشـــد. هـــر 
ـــارت شـــیطان و  ی ـــه ز کـــه ب ـــرود، ماننـــد آن اســـت  ـــان ب ـــارت یکـــی از آن ی ـــه ز ب
یـــه  یـــا یزیـــد و معاو گو کنـــد،  یشـــان  کـــس یار بت پرســـتان رفتـــه اســـت و هـــر 

کـــرده اســـت«. و ابوســـفیان را یـــاری 

کان معترفـًا بحقوقکـم« حتـی  إن  کـرد: »و یکـی از اصحـاب حضـرت عـرض 

گر آن شـخص به حقوق شـما اقرار داشـته باشـد؟! ]یعنی صوفی شـیعی باشد[.  ا

حضـرت نـگاه تنـدی بـه او کردنـد و فرمودند:

»دع ذا عنـک مـن اعتـرف بحقوقنـا لـم یذهـب فـی عقوقنـا، أمـا تـدری 
هـم مـن مخالفینـا وطریقتهـم 

ّ
أّن أخـّس الطوائـف الصوفیـة؟ الصوفّیـة کل

مغایـرة لطریقتنـا«.1

کـــن. مگر نمی دانی هرکـــس حق ما را بشناســـد، با امر ما   ایـــن ســـخن را ترک 

ثنی عشریة فی الرد علی الصوفیة، ص 45؛ مقدس اردبیلی،  1. حر عاملی، محمد بن حسن؛ اإل
  احمد بن محمد؛ حدیقة الشیعة، ج 2، ص 799-800؛ قمی، عباس؛ سفینة البحار، ج 5، 

ص 199�
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کردی )صوفیه شیعی(  که ســـؤال   مخالفت نمی کند؟ آیا نمی دانی همین هایی 

پســـت ترین طوایـــف صوفیه انـــد؟ تمـــام صوفیه مخالـــف ما هســـتند و طریقت 

آنان باطـــل و برخاف راه ماســـت«.

کــه برخــی از مباحــث و نوشــته های آقــای  کوتــاه بــر آن اســت  ایــن نوشــتار 

ی قــرار  کــه تحــت تأثیــر القائــات و کنــد و از جوانــان عزیــزی  صمــدی را نقــد 

ــا  ــدون پیــش داوری و تعّصــب، آن را مطالعــه نماینــد و ب ــا ب ــد بخواهــد ت گرفته ان

کننــد  کــه راه مســتقیم اســت انتخــاب  ی از دلیــل و حجــت شــرعی، آنچــه را  پیــرو

گام بردارنــد. و در مســیر رضایــت االهــی 

www.ebnearabi.com
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جنـــاب صمـــدی در جلســـه ای بـــا حضـــور مریـــدان خـــود، طـــی ســـخنانی 

از یزیـــد، شـــمر و عمـــر بـــن ســـعد دفـــاع و آنـــان را پیشـــگامان ورود بـــه بهشـــت 

کـــه مـــردم بایـــد تنـــگ نظـــری را در مـــرد  ی معتقـــد اســـت  معرفـــی می کنـــد. و

کننـــد و شـــکرگزار و قـــدردان آنـــان باشـــند؛ زیـــرا آنـــان ســـبب  ایـــن ملعونـــان رهـــا 

ــده اند.  ــان شـ ــیعیان ایشـ ــید الشـــهداء؟ع؟ و شـ ــیدن حضـــرت سـ ــال رسـ کمـ ــه  بـ

کشـــتن عزیـــز فاطمـــه؟س؟ لطفـــی  کـــه  ی چنیـــن فهمیـــده می شـــود  از ســـخنان و

کشـــته نمی شـــد چنـــد  گـــر امـــام حســـین؟ع؟  از جانـــب آنـــان بـــوده اســـت؛ زیـــرا ا

ــر بـــه زندگـــی خـــود ادامـــه مـــی داد و هیـــچ اتفاقـــی نمی افتـــاد. قاتـــان  روزی دیگـ

ســـید الشـــهداء؟ع؟ ســـبب وصـــول آن حضـــرت بـــه فیـــض شـــهادت شـــده اند و 

ـــه  ـــاال بیاینـــد و پیشـــگامان ورود ب کـــه ب ـــد اســـت  ـــه همیـــن دلیـــل حـــق شـــمر و یزی ب

ــر  ــد و بـ ــکاران را ابتدایـــی می دانـ ــن تبهـ ــتن از ایـ ــند. او برائـــت جسـ بهشـــت باشـ

کـــه  کنیـــم، می بینیـــم  گـــر بـــا چشـــم عرفـــان بـــه ایشـــان نظـــر  کـــه ا ایـــن بـــاور اســـت 

آنـــان هـــم، در ایـــن نظـــام احســـن، _ بـــا دســـتگیری دیگـــران _ بـــا ســـرعت بـــه ســـمت 

کمـــال خویـــش در حرکت انـــد. رشـــد و 
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ایـن سـخنان انحرافـی دل هـر شـیعه، بلکـه هـر آزاده ای، را بـه درد مـی آورد. 
یـاد _ چنیـن اسـت:1 کـم و ز کوچک تریـن  ی _ بـدون  متـن سـخنرانی و

یـم بـه بهشـت می بینیـم یزیـد و یارانـش رفته انـد. کل  قبـل از اینکـه مـا برو
کنیـم؛  رش  عالـم دسـت بـه دسـت هـم می دهیـم ایـن آقـا )شـمر( را دو

رش  دو چـرا  بیایـد،  بگـذار  بیـا،  نخیـر  یـد:  می گو سیدالشـهداء؟ع؟  امـا 
می کنیـد؟ ایـن کمـال بـرای خودشـان اسـت، امـا تـو چـه داعـی داری که 
کمـال دیگـران را ببنـدی؟ چـرا تنـگ نظـر هسـتی؟ ولـّی ]یعنـی  جلـوی 

کمـال شـمر و یزیـد باشـند. اولیـاء خـدا[ نبایـد تنـگ نظـر باشـد و مانـع 

اینهـا ]یزیـد و شـمر[ کـه دیـن و نامـوس خـدا را نابـود نکردنـد. اینهـا ]یزیـد 
گـر مـن نبـودم شـما عـزاداری نمی کردیـد ]و بـه ثـواب  ینـد: ا و شـمر[ می گو
و مقامـات نمی رسـیدید[. اآلن مـا چقـدر بایـد متشـکر شـمر و عمـر سـعد 

باشیم.

ز آقـا را رهـا می کـرد ]و امـام حسـین؟ع؟ را نمی کشـت[ چه  گـر شـمر آن رو ا
کـه  زی عمرشـان اضافه تـر می شـد. تنهـا چیـزی  فرقـی می کـرد؟ چهـار رو
کـه بلـه آقـای مـا الحمـدهلل از  بـود ده میلیـون جمعیـت جمـع می شـدیم 
مـرگ درآمـد و سـن 63 سالشـان شـد 73 سـال؛ نتیجـه چـه می شـد؟ 

نـوح  جنـاب  می کـرد.  عمـر  بیشـتر  سـال  چنـد  حسـین؟ع؟  امـام  حـال 
نفـر؛ ولـی  امـام حسـین 72  نفـر و  کشـید، هفتـاد  نهصـد سـال زحمـت 

شـمر ]بـا کشـتن امام حسـین؟ع؟[ ایـن همه جذب کرد. حـال می بینید 
حـق شـمر هـم هسـت ایـن همه بـال بیایـد. چیزهایـی در اسـتعدادهایی 

کـه معلومـه چیزهایـی دارنـد. هسـت 

�www�darassadeghi�ir کامل سخنرانی وی در سایت دار الصادق موجود است 1. متن 
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19بخش اول: قاتالن سیدالشهداء؟ع؟ از نگاه آقای صمدی آملی  

کـه فایـل صوتـی آن وجـود دارد _  امـا برخـی دیگـر از مطالـب صمـدی آملـی _ 

را نیـز بخوانیـم:

یم. ما هم می توانیم پیغمیر و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا بشو

امام حسین و یزید و موسی و فرعون در آخر یکی اند.

کــه بــا فرعــون جنــگ دارد. وقتــی  کنــد، می بینــد  گــر موســی تنــزل پیــدا  ا
نبــود، اصــاًل  مــی رود می بینــد اصــال فرعونــی  بــال  کــه همیــن موســی 
یــه ای نمی بینیــم، حســینی نمی بینیــم، جــز یــک ذات حقیقــت  معاو
غیرمتناهــی وجــود چیــز دیگــری مــن شــهود ندارم. لــذا مشــاهده می کنیم 
 موســی هــم دارد می آیــد، اتفاقــًا پشــت ســرش فرعــون هــم دارد می آیــد وارد 

بهشت بشود.

نقد سخنان آقای صمدی

کـه حضـرت امـام حسـین؟ع؟ در روز عاشـورا بـا شـهادت بـه  شـکی نیسـت 

عالی تریـن مقامـات االهـی نائـل شـد و این پاداش خداونـد متعال به آن حضرت 

کمال  که برای احیای دین تمام مصائب را مشـتاقانه به جان خرید. رشـد و  بود 

ملعـون  و شـمر  یزیـد  کار  دلیـل  بـه  روز عاشـورا  در  الشـهداء؟ع؟  حضـرت سـید 

نبـود، بلکـه پاداشـی از جانـب خداونـد متعـال برای صبـر امام در برابـر مصیبت و 

گـر تقدیـر االهـی چنین رقـم می خورد  رضایـت او بـه قضـای االهـی بـود. از ایـن رو ا

بـر  حکمرانـی  شـرایط  و  نمی رسـید  شـهادت  بـه  حسـین؟ع؟  امـام  حضـرت  کـه 

جامعـه بـرای آن حضـرت فراهـم می شـد، آن حضـرت در طـول عمـر مبارکشـان 

بـا عبودیـت و نورافشـانی و هدایـت مـردم، بـه همـان درجـات عالـی االهـی نائـل 

کـه امام  کـرده اسـت شـهادت تنها تقدیری اسـت  می شـد. آقـای صمـدی گمـان 
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می توانـد بـا آن خـود و پیـروان خویـش را بـه فیوضـات و بـرکات الهـی برسـاند.

سـید الشـهداء؟ع؟ بـا نثـار خـون خویـش برکاتی را تـا روز قیامت بـرای جامعه 

بـه بـار آورد؛ امـا بـرکات وجـود امـام در بیـن مـردم بـدون شـک هـزاران هـزار برابـر 

گـر یزیـد خافـت االهـی را غصـب نمی کـرد و  بیشـتر از مـرگ و شـهادت اسـت. ا

ایـن منصـب االهـی در جایـگاه خـود قـرار می گرفت، آنچه از بـرکات حجت خدا 

کشـتن  بـر مردمـان می رسـید، بسـیار بیشـتر بـود. یزیدیـان بـا غصـب خافـت و 

حجـت خـدا، مـردم را از بـرکات بی نهایـت وجـود ایشـان محـروم سـاختند.

گر سردمداران   نکته دیگر وعده االهی مجازات کافران و جنایتکاران است. ا

کفـر و ضالـت، ماننـد فرعـون، ابـن ملجـم، یزیـد و شـمر، جایگاهشـان بهشـت 

کـه جهنـم یارانـی خواهـد داشـت؟ آیـا ایـن سـخن جـز  گفـت  باشـد، آیـا می تـوان 

انـکار وعیدهـای خداونـد  بـه  ایـن سـخن  آیـات االهـی اسـت؟  و  تمسـخر دیـن 

ک  کافـران در عـذاب دردنـا منتهـی می شـود؛ زیـرا وعـده قطعـی خداونـد خلـود 

که مؤمنان و امام زمان خود را به عمد به شـهادت کسـانی   جهنم اسـت. چگونه 

فرمـود:  کـه  خداسـت  کام  تکذیـب  سـخن  ایـن  می رونـد؟  بهشـت  رسـاندند؛   

ۥ  ُ هݩݧ
َ
 ل

َّ دݧ َ �ݧ
َ
ُهۥ َو� َ �ݩݩݩفݧ َ عݧ

َ
ِه َوݠل �یْ

َ
ُه َ�ل �بݦَ �للّٰ ِ ݩفݫ صݧ َ هٰا َو�فݧ �ی � �فٖ ݡً ِلدݧ اٰ ُم �ف

َه�فَّ َ ۥ �ب ُ ݧ هݧ ُ وݘݧ
ٓ ݢ�ٰ ݢ رݩݩف َ ݨݧ �ب

ًد� �فَ ِّ ݧ مݧ َ عݧ �تَ ا مݦُ ِم�فݡً �ݘݨْ ْل مݦُ ݩݩتُ �ݩݧ �تݨْ یَ �فݨْ �ݫ َ >َومݧ

کـه  کـس مؤمنـی را بـه عمـد بکشـد، جزایـش جهنـم اسـت  ا<؛1 »و هـر  مݡً �ی ٖ ا َ�طف �بݡً ٰ� َ�دف

کند و عذابی بزرگ برایش  جاودانه در آن باشـد و خدا بر او غضب آرد و لعنتش 

آمـاده دارد«. آیـا امـام حسـین؟ع؟ مؤمـن نبـوده اسـت؟

ــی  ــد چــه اتفاق ــده می مان ــر امــام حســین؟ع؟ زن گ ــد: »ا ــای صمــدی می گوی آق

1. سوره نساء، آیه93�

www.ebnearabi.com



21بخش اول: قاتالن سیدالشهداء؟ع؟ از نگاه آقای صمدی آملی  

گــر مــردم تقــوای االهــی را پیشــه می کردنــد  کــه ا می افتــاد؟«. پاســخ ایــن اســت 

ی می نمودنــد و خافــت بــه  و از فرمــان خداونــد متعــال و رســولش؟لص؟ پیــرو

کردنــد، بــرکات بی انتهــای آســمان  کــه خــدا و رســولش نصــب  کســانی می رســید 

ــد: ــم می فرمای کری ــرآن  ــد. ق ــان می ش ــامل انس ــن ش و زمی
ْݤصݦݩݦفِ <�1 ݧ َا�ݧ

ݨْ
ِء َو�ل

ٓ
مٰا كٰا�تٍ ِم�فَ �لّ�َ رݩَ ݩݦَ ِهْم �ب �یْ

َ
ٰا َ�ل �ف ْ َ�ݨݧ تݧ �ݩݧ فَ �ݧ

َ
ْ�� ل ݨتَ �ݧ

�� َو��تَّ ُ ݧ َم�فݧ ى ء�ٰ
ٓ
ٰر �تُ

ْ
ْهَل �ل

َ
�فَّ �

َ
� ْ �ݧ

َ
>َوݠل

کـرده بودنـد، برکت هایـی از  رده، پرهیـزکاری  گـر مـردم قریه هـا ایمـان آو »ا
آسـمان و زمیـن بـه روی ایشـان می گشـودیم«.

کـه وجـود امـام و هدایت گـری  کـرده اسـت  گویـا آقـای صمـدی آملـی فرامـوش 

او چـه آثـار و برکاتـی بـرای انسـان ها دارد. عـزاداری بـر امـام حسـین؟ع؟ و سـایر 

کـه ظالمانـی، ماننـد  سـتم دیدگان از اهـل البیـت؟مهع؟ نیـز نشـانه ظلمـی اسـت 

یزیـد لعیـن و شـمر پلیـد، بـر آن بزرگـواران روا داشـته اند.

ریشه های انحراف

کـه آقـای صمـدی آملـی حقایـق دین و حکـم عقل و  آنچـه سـب شـده اسـت 

یـه و فرعـون دفاع کند و  وجـدان را ایـن گونـه زیـر پـا بگـذارد و از شـمر و یزیـد و معاو

کنـار اولیـای خـدا و هـم رتبـه آن بزرگـواران قـرار  یـخ را در  آن ظالمـان و ملعونـان تار

دهـد، اعتقـاد بـه وحـدت وجـود و موجـود )وحدت شـخصی وجود( اسـت.

براسـاس ایـن دیـدگاه، خداونـد تنهـا موجـود اسـت و موجـودات دیگـر چیـزی 

جـز مراتـب و شـئونات وجـودی او نیسـتند. از نظـر وحـدت وجودیـان، خداونـد 

گـون متعّیـن و محـدود شـده  گونا بـا تنـزل دادن ذات خـود بـه صـورت موجـودات 

1. سوره اعراف، آیه 96�
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کثـرت موجـودات و تفـاوت بیـن اشـیا ظاهـری و خیالـی اسـت، نـه  اسـت؛ امـا 

کـه  حقیقـی؛ زیـرا حقیقـت همـان وجـود واحـد ذات االهـی اسـت. روشـن اسـت 

بـا ایـن عقیـده شـمر و یزیـد و فرعـون و امام حسـین؟ع؟ و تمام موجـودات، همان 

کـه در عالـم ظهـور و بـروز نمـوده اسـت. حقیقـت واحـدی هسـتند 

کـه وجـود خیـر محـض اسـت و نقطـه مقابـل خیر،  اینـان همچنیـن معتقدنـد 

یعنـی شـر، امـری عدمـی اسـت پـس شـری در عالـم وجـود نـدارد. بـه ایـن جهـت 

یـه در  کـه امـام حسـین؟ع؟ و یزیـد و معاو کـه آقـای صمـدی معتقـد اسـت  اسـت 

یـه ای نیسـت، حسـینی نیسـت، یزیـدی نیسـت و  آخـر یکـی هسـتند؛ اصـًا معاو

جـز یـک ذات نامتناهـی حقیقـت دیگـری وجـود نـدارد.

این عقاید از چند جهت باطل است:

1. آمـوزه وحـدت وجـود بـا وجـدان بشـری ناسـازگار اسـت. انسـان وقتـی بـه 

خـود می نگـرد، سـراپای وجـودش را عجـز و فقر و جهل می یابـد و خود را موجودی 

غیـر از خـدا، و مخلـوق و نیازمنـد بـه او می بینـد.

2. نظریــه وحــدت وجــود مخالــف حکــم صریــح عقــل اســت؛ زیــرا اواًل عقــل، 

انســان و ســایر موجــودات عالــم را مصنــوع و مخلــوق خداونــد متعــال می دانــد، 

ــه صوفیــان بــرای یکــی دانســتن خالــق 
ّ
نــه عیــن وجــود او و ثانیــًا هیــچ یــک از ادل

کنــون از طــرف مدعیــان  و مخلــوق قابــل دفــاع و پذیــرش عقــل نیســت. هــر چــه تا

ارزش  کــدام  هیــچ  کــه  نیســت  بیــش  مثال هایــی  شــده،  مطــرح  عقیــده  ایــن 

برهانــی نــدارد.

3. ایـن عقایـد بـا قـرآن و روایـات منافـات دارنـد. آیـات و روایـات بـه صراحت 
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خداونـد  اسـت.  بخـش  هسـتی  و  خالـق  متعـال  خداونـد  کـه  می دهنـد  گواهـی 

کامًا  کـه غیریـت آنـان به خـودش  گونـه ای مخاطـب قـرار می دهـد  انسـان ها را بـه 

آشـکار باشـد:

َك  * 
َ
ل دݩَ ݨَ عݧ ݣݣ�َك �فَ ّٰ َ��ݧ َك �فَ �تَ

َ
ل ی �فَ ٖ دف

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

ِم  * � ٖر�ی
َ
ك

ْ
َك �ل ِ

�بّ رݦَ َك �بِ رݦَّ �ٰا�فُ مٰا �فَ
فݨْ ِاںݧ

ݨْ
ا �ل َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
� 

ٓ
ٰا >�ی

َك<�1 ݩَ �بݧ
َّ
ك َء �ݩَ

ٓ
ٰا ݢهتٍ مٰا سش ݢ ��ݨݦَ ُ ݧ ݧ ّیِ صݧ

َ
ݭٖٓی �

ڡݨف

کـرده اسـت؟  ر  کریمـت مغـرو ردگار  »ای انسـان، چـه چیـزی تـو را بـه پـرو
ردگاری کـه تـو را آفریـده، پرداختـه، تناسـب داده و بـه هـر صورتـی کـه  پـرو

کـرده اسـت«. خواسـته ترکیـب 

براسـاس ایـن آیـه شـریفه و آیـات فـراوان دیگـر، انسـان مخلـوق خداوند اسـت 

و خداونـد بـه او تـا آن حـد قـدرت و آزادی عمل داده اسـت که در برابر خالق خود 

نیـز می ایسـتد. ایـن ایسـتادگی در برابـر خداونـد و نافرمانـی او روشـن ترین دلیـل بـر 

غیریـت او بـا خدا اسـت.

از دیــدگاه روایــات نیــز خــدا و مخلوقــات مبایــن هــم هســتند. امــام رضــا؟ع؟ 

فرمــود:

 َمـا ُیْمِکـُن ِفیـِه َیْمَتِنُع ِمْن 
ُ

ُکّل  ُیوَجـُد ِفـي َخاِلِقـِه َو 
َ

ـِق ل
ْ
َخل

ْ
 َمـا ِفـي ال

ُ
»َفـُکّل

َصاِنِعه «.2

که در  هر چه در مخلوق اسـت در خالق آن نیسـت و هر چه امکان دارد 
مخلوق باشـد ممتنع اسـت که در آفریننده آن باشد«.

بنابرایـن نـه تنهـا نواقـص و حـدود و فقـر و نیازمنـدی در خداونـد راه نـدارد، 

1. سوره انفطار، آیه 8-6�
یه )صدوق(، محمد بن علی؛ عیون أخبارالرضا؟ع؟، ج 1، ص 153� 2. ابن بابو
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کـه می تـوان بـه یـک مخلـوق  کماالتـی  کمـاالت موجـود یـا  بلکـه خداونـد از همـه 

کـه در طـی مراحـل تکامـل خـود بـه آنهـا می رسـد نیـز منـزه اسـت. نسـبت داد 

موضع گیری مراجع تقلید و علمای عظام

ــه  ــی، ب ــدی آمل ــای صم ــخنان آق ــی از س گاه ــس از آ ــد، پ ــام تقلی ــع عظ مراج

ی را  کنــش شــدیدی نشــان دادنــد و ســخنان و حکــم تعهــد دینــی و شــرعی وا

کردنــد. بــه پــاره ای از ســخنان مراجــع عظــام در ایــن بــاره  انحرافــی و باطــل اعــام 

اشــاره می شــود:

1. حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

الفسـاد  واضـح  و  یـاوه  کـه  بنمایـد  را  صوفیانـه  اظهـارات  چنیـن  کسـی  گـر  ا

می باشـد با عقاید حّقه اسـامیه و مکتب اهل بیت؟مهع؟ در تعارض و مخالفت 

کـس ایـن سـخنان را بگویـد و ایـن تفکـرات را داشـته باشـد، منحـرف  اسـت. هـر 

کـه ابتـذال فرهنگـی  و فاسـد العقیـده اسـت. بسـیار موجـب تأثـر و تأسـف اسـت 

کـه فـرد یـا افـرادی در جامعـه والیی شـیعه  و انحطـاط عقیدتـی تـا بـه اینجـا برسـد 

إّنـا إلیـه راجعـون؛ واهلل العالـم. کنـد و إّنـا هلل و کلمـات را بگویـد و تبلیـغ  ایـن 
16 جمادی الثانی 1433

2. حضرت آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

تمامـی مطالـب فـوق باطل و گمراه کننده اسـت و معاشـرت بـا این گونه افراد 

کـه موجـب گمراهـی مـردم می شـود حرام اسـت.  و شـرکت در ایـن گونـه مجالـس 

گاهـی و صفـای باطـن مـردم اسـت، نـه  بایـد دانسـت کـه هدایـت مـردم ناشـی از آ

تـاش امثـال شـمر و یزیـد؛ آنهـا جـز نابودی حق و احیـای باطل هدفی نداشـتند. 
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ضمـن اینکـه ایـن گونـه افـراد اصـواًل مقـام امامـت و والیـت را درک نکرده اند و لذا 

ایـن سـخنان باطـل را می گویند.

3. حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی

مطالب مذکور سـخیف و بی ارزش و باطل اسـت و حضور در این مجالس 

جایز نیست.

حسین نوری همدانی
1391/2/13

4. حضرت آیت اهلل دوزدوزانی

کریــم  تمــام مطالــب مذکــور باطــل و خــاف واقــع و مخالــف صریــح قــرآن 

گناهــان، از جملــه قتــل نفــس، وعــده جهنــم داده  کــه بــه پــاره ای از  می باشــد 

کــه حضــرت امــام ســجاد؟ع؟  گــر قتــل امــام معصــوم؟ع؟ باشــد  اســت؛ خصوصــًا ا

ــه نمی شــود. ــه توب کــه چنیــن فــردی موفــق ب فرمــود 

کــه  گوینــدگان ایــن ســخن از وارثــان محــی الدیــن و هــم فکــران او می باشــند 

کاران بهشــت می شــود« یــا می گویــد  گنــاه  در فصوصــش می گویــد »جهنــم بــرای 

گوســاله  کــه چــرا بنــی اســرائیل را از عبــادت  کــرد  »موســی؟ع؟ بــر هــارون اعتــراض 

کــرده اســت؛ زیــرا عبــادت آنهــا عبــادت خداســت«. منــع 

گونه مجالس حرام است و حضور در آنها جایز نمی باشد. شرکت در این 

5. حضرت آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی

مجالـس  گونـه  ایـن  در  نبایـد  متدینیـن  و  نیسـت  صحیـح  مذکـور  مطالـب 
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کننـد. وظیفـه مؤمنیـن ارشـاد و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، بـا وجـود  شـرکت 

شـرایط و رعایـت مراتـب آن، اسـت.

دفتر آیت اهلل العظمی اردبیلی
1394/4/11

6. حضرت آیت اهلل سید محمد باقر شیرازی

همان قسم که قبًا در بیانیه بیان نموده بودیم، واقعًا مصیبت های جدیدی پیش 

کامل صّبت علی االسام و فی زماننا مصائب صّبت  که مصداق   آمده و می آید 

فݨْ�تُ  ݩݧ ݧ �ݧ
ُ
�ٰ َوك َل ٰهدݦف ْ �بݧ

 �تَ
ی ِم�تݨُّ فٖ ںݧ

تَ ݩݧ ٮݧ ْ ݭیݧ ݫ �ݫ
َ
ٰا ل گفت: >�ی علی األیام صرن لیا می باشد و حّقا می توان 

ا<، بلکه »یا لیت أّمی لم تلدنی« و ذکر مصیبت ها بسیار شباهت به خود  ِ��یّݦݡً
فݨْ ݧ �ݧ َ ا مݧ �یݡً ْ �ݧ

ںفَ

که بر حضرت امام حسین؟ع؟ و یاران و اسارت اهل بیت؟مهع؟  مصائب عاشورا، 

وارد آمده، دارد و بسیار جای تعجب و تأسف است که این مطالب و خرافات، آن 

م و واضح کالشمس فی رابعة 
ّ
هم در جمهوری اسامی، بیان می شود که بنابر مسل

النهار و بیان خود مرحوم امام علیه الرحمة عمده، بلکه تمام پیروزی انقاب، به 

گردید و دشمنان آنان را برای  برکت عاشورا و حضرت امام حسین؟ع؟ محقق 

��ݦَ  ݩفُ �� �ݧ �ݩݩݩݘُ ِ �ݨݦف طݦْ یݦُ و�فَ ِل�ݫ دݩُ ݣݣ�ݬی رݪٖ
ُ ݧ کردن نور آنها به شهادت می رساندند، لیکن به مفاد >�ی خاموش 

گاه نتوانستند. < هیچ  و�فَ رݩُ ِ كٰا�ݨفݫ
ݨْ
ْ َكِرهݩَ �ل �ݧ

َ
ݢٖهݥ َوݠل ݢ ݢ ݢ�ݭݭِ ُ�ݢ ݩفݧ ُّ �ݧ مݧ ِ ݩتݫ �ݧ ُه مݦُ ِهِهْم َو�للّٰ ٰ�� ْ �فݧ

َ
ا ِه �بِ

�للّٰ

به نظر این بنده کمترین، تنها حکم به حرمت شرکت در مجالس آنان کافی 

کنند یا توبـــه نمایند یا به اشـــّد مجازات،  نیســـت، بلکـــه اینان باید یا اســـتنکار 

 مجازات شوند.

محمد باقر عبداهلل شیرازی
هشت جمادی الثانی 1433
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7. حضرت آیت اهلل شیخ محمد تقی مجلسی

گونـه مجالس،  مطالـب فـوق واضـح البطـان اسـت و شـرکت نمـودن در این 

یـج باطـل و حـرام می باشـد و وظیفـه  گمراهـی را در برداشـته، ترو کـه ضالـت و 

کـه مـردم را از حضـور در آن برحـذر داشـته و بـه هـر وجـه ممکن  مؤمنیـن آن اسـت 

سـعی بـر تعطیـل آن نماینـد.

برکاته والسالم علیکم و رحمة اهلل و

8. حضرت آیت اهلل سید عباس مدرسی یزدی

ـه بـه هیـچ وجـه جایـز نیسـت و حرام اسـت 
ّ
نزدیـک شـدن بـه ایـن طایفـه ضال

نشسـتن در مجالـس و محافـل آنهـا.

9. آیت اهلل حسن زاده آملی

که آقای صمدی با استناد به سخنان استاد حسن زاده آملی چنین  از آنجا 

ی آقای حسن زاده آملی ضمن صدور  اباطیلی را مطرح نموده بود، بر همین رو

ی اعام نمود. متن بیانیه به شرح زیر است: بیانیه ای، برائت خویش را از و

و  طالـب  ابـی  بـن  علـی  امیرالمؤمنیـن  امـام  والیـت  ذیـل  بـه  متمّسـک  ایـن 

حضـرت صدیقـه طاهـره، فاطمـه زهـرا و اوالد طاهرینشـان؟مهع؟، با اعـام برائت و 

بیـزاری از قاطبـه دشـمنان، معانـدان و غاصبان حقوق حّقـه اهل بیت عصمت 

و طهـارت )صلـوات اهلل علیهـم اجمعیـن( معـروض مـی دارد:

کــه در درس و بحث هــای حقیــر حضــور پیــدا  کســانی  شــنیده ام برخــی از 

ــر عــدم تلقــی صحیــح مطالــب و خلــط مباحــث، برداشــت های  ــر اث ــد، ب کرده ان

ی و 
ّ
کــه مخالــف بــا حقایــق دیــن مبین اســام و اقتضائــات تول ناصحیــح خــود را، 
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ی   تبــّری اســت، مــن جملــه در تعریف بهشــتیان به من نســبت داده انــد. از این رو
گونه نسبت ها به حقیر ربطی نداشته و ندارد.1 صریحًا اعام می کنم این 

برکاته والسالم علیکم و رحمة اهلل و
جمادی الثانی 1433 مطابق با 91/2/22
حسن حسن زاده آملی

نوشته آقای حسن زاده آملی شامل چند نکته حائز اهمیت است:

کـرده و مـدال  کـه« یـاد  کسـانی  گرد خـود بـا تعبیـر »برخـی از  1. ایشـان از شـا

ی نـداده اسـت. یـا اندیشـمند بـه و محقـق 

کـه برداشـت های ناصحیـح داشـته و خلـط مبحـث  ی را کسـی دانسـته  2. و

می نموده اسـت.

کـه آقـای صمـدی آملـی  3. جملـه »بـه مـن نسـبت داده انـد« نشـان می دهـد 

کـه از  اشـتباه ها و انحراف هـای خـود را، بـه دروغ، بـه اسـتادش منتسـب می کـرده 

تقـوا بـه دور اسـت.

که وقتی سخنان آقای صمدی در تجلیل   یادآوری این نکته ضروری است 

از شــمر و یزیــد در جامعــه منتشــر شــد و مراجــع و علمــا مواضــع خویــش را در برابــر 

ــراز پشــیمانی نکــرد؛ امــا وقتــی  ــه اب گون ــد، آقــای صمــدی هیــچ  ی اعــام نمودن و

کــرد  ی بافاصلــه بیانیــه ای منشــتر  آقــای حســن زاده آملــی ابــراز برائــت نمودنــد، و

ــه عــدم  ــراز پشــیمانی نمــوده و هــم مخالفــان خــود را ب ــه ظاهــر اب کــه در آن، هــم ب

 1. متن و دست خط آقای حسن زاده آملی در فصل نامه نور الصادق7، شماره 21 و 22، ص 203
 وشماره 29 و 30، ص 226 آمده است.
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کــرده اســت. متــن بیانــه آقــای صمــدی چنیــن اســت: فهــم ســخنانش متهــم 

ــزده  ــدودًا پان ــب ح ــن جان ــه ای ــر اینک ــی ب ــده مبن ــرح ش ــی مط ــرًا موضوعات اخی

ســال قبل در جلســه ای درســی و علمی، و در قالب مثال، از اســامی افراد کثیف 

گردیــده اســت. ایــن جانــب  کــه ســبب برداشــت های ناصحیــح  کــردم  اســتفاده 

 اعام می دارم بر اســاس نصوص قرآنی و روایی جهنمی بودن و خلود آنها در قعر 

که شک بردار نیست. م است 
ّ
جهنم امری محرز و مسل

ــی بــه والیــت بــا فصــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و اوالد طاهرینشــان تــا 
ّ
و اصــل تول

حضــرت بقیــة اهلل األعظــم، مهــدی فاطمــه عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف و 

تبــّری جســتن از دشــمنان و غاصبــان حقــوق حّقــه الهّیــه آنــان بــه نــّص قــرآن کریم 

م مــا شــیعیان 
ّ
ــی و تبــّری، اصــل مســل

ّ
و روایــات، یعنــی اصــل اصیــل و پایــدار تول

کــه موجــب تعالــی روح انســانی و موهبــت الهی  خالــص امامّیــه اثنــا عشــره اســت 

کــه شــیعه اهــل بیــت؟مهع؟ بــدان مفتخــر اســت. اســت 

میزان ما براسـاس حدیث شـریف و متواتر از جناب رسـول اهلل األعظم؟لص؟ 

کتـاب اهلل و عتـرت اهـل بیـت؟مهع؟ اسـت و تـا قیـام قیامـت هـم  همـان ثقلیـن 

بود. خواهـد 

ذی جعلنا من المتمسکین بوالیتهم ومحّبتهم اجمعین.1
ّ
الحمد هلل ال

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
داوود صمدی آملی
22 جمادی الثانی 1433ق
مطابق با 1391/2/24ش

1. فصل نامه نورالصادق، شماره 21 و 22، ص 210�
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 آقـای صمـدی بـرای در امـان مانـدن از فتـاوای مراجـع برای مجازات شـدید و 

نیـز حفـظ موقعیـت اجتماعی خویش مجبورشـد بیانیـه ای صادر کند و در ظاهر 

از سـخنان پیشـین خود برائت جوید؛ اما در این بیانیه نکاتی تأمل انگیز اسـت:

1. بـا توجـه بـه اعتـراض مراجـع عظـام و علمـای ارجمنـد بـه بیانـات ایشـان، 

کنـش را خیلـی زودتر از صدور بیانیه آقای حسـن زاده  ی ایـن وا انتظـار می رفـت و

آملی نشـان مـی داد.

که این بیانیه در نفی اظهارات  2. بر افراد تیزبین و نکته سنج مخفی نیست 

کثیف   پیشین غلط و انحرافی صراحت ندارد، بلکه با بیانی مبهم از اشخاص 

گر ایشان به راستی از سخنان گذشته خود پشیمان   جهنمی سخن گفته است. ا

کثیــف، یزیــد، شــمر و عمربــن ســعد  بــود، جــا داشــت بــا  تصریــح بــه ایــن اســامی 

کنــد. را خالــد در جهنــم معرفــی 

که فایل صوتی آن وجود دارد1 _ فقط چهار  ی در یکی از مباحث خود _  3. و

یــارت عاشــورا لعــن شــده اند را خالــد در جهنــم می دانــد. آیــا منظــور  کــه در ز نفــری 

گــر مقصــودش ایــن باشــد، بنابرایــن  کثیــف همــان چهــار نفرنــد؟ ا ی از اســامی  و

کــه شــمر و یزیــد و عمــر ســعد بهشــتی اند،  گفتــار قبلــی خویــش،  ی هنــوز بــه  و

گر  معتقــد اســت!! )زیــرا آن چهــار نفــر غیــر از شــمر و یزیــد و عمر ســعد هســتند( و ا

گفته است؟  منظورش این نبوده، چرا مبهم سخن 

گــر دیگــران بفهمنــد، مــا را بیچــاره  4. ایشــان در همــان ســخنرانی می گویــد: »ا

می کننــد« و بــه نظــر می رســد بــه ناچــار، بــرای آنکــه بیچــاره نشــود ایــن توبــه نامــه 

را نوشــته اســت.

 �www�ebnearabi�com 1. سایت پژوهشی درباره ابن عربی
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5. از آقـــای صمـــدی آملـــی بایـــد پرســـید: چـــرا مخالفـــان ســـخنانش را بـــه 

کـــه یزید،  برداشـــت ســـوء متهـــم می کند؟ مگـــر در ســـخنان خویـــش نگفته بود 

گر مراد ایشان  شـــمر و عمر ســـعد بهشتی هســـتند و ما باید قدردان آنان باشیم؟ ا

ی  از اشـــخاص کثیـــف جهنمـــی در بیانیـــه همیـــن ســـه نفر هســـتند، یـــا خود و

گویی می کند و یا اصًا   دچار ســـوء برداشـــت از ســـخن خویش شـــده یا تناقض 

که چه می گوید؟ نمی داند 

6. طبـق دیـدگاه آقـای صمـدی، همـه چیـز مظهـر ذات خداوند اسـت و تمام 

کثیـف  کار یکـی هسـتند. در ایـن صـورت دیگـر اشـخاص را  موجـودات در آخـر 

کثیفـی باقـی  خوانـدن چـه وجهـی دارد؟ بـا پذیـرش نظریـه وحـدت وجـود دیگـر 

کـه  ک و مطهـر و مقـدس اسـت؛ چنانچـه معتقـد اسـت  نمی مانـد و همـه چیـز پـا
کافـر دسـت زد.1 نبایـد بـدون وضـو بـه 

گر میزان ایشان، به گفته خودشان، حدیث متواتر ثقلین است؛ آیا سخنان   7. ا

گـر چنیـن اسـت، چـرا فقهـا  ی براسـاس ثقلیـن، یعنـی قـرآن و عتـرت، اسـت؟ ا و

ی را حـرام و ممنـوع اعـام نموده انـد؟ راه آقـای صمـدی از  شـرکت در مجالـس و

قـرآن و عتـرت جـدا اسـت یـا راه فقهـای عظـام و مراجـع تقلیـد؟

تحریم مجالس صمدی آملی توسط مراجع عظام تقلید

 پس از گسترش سخنان انحرافی آقای صمدی، برخی از متدینان و دلسوزان 

کردند.  ی از مراجع بزرگوار استفتاء   فرهنگ اسامی درباره شرکت در جلسات و

 1. صمدی آملی، داوود؛ شرح مراتب طهارت، ج 2، ص 295 و 296؛ نقد این سخن را در ادامه
رد.  خواهیم آو
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متن استفتاء چنین است:

که در برخی از شهرها فرزندان ما در جلساتی شرکت می کنند  »مدتی است 

کـه در ذیـل می آیـد. لطفـًا بیان  کـه مبانـی درس هـای آن جلسـات مطالبـی اسـت 

که شـرکت در این جلسـات جایز اسـت یا خیر؟ فرمایید 

وجـــود حـــق متعـــال متـــن وجـــود جمـــادات و نبـــادات و حیوانـــات و انســـان ها 

ــود اســـت ــر چـــه هســـت یـــک وجـ ــه هـ یـــم، بلکـ ــود ندار ــا دو وجـ  اســـت، یعنـــی مـ

کـــرده اســـت، نـــه اینکـــه وجـــود  گـــون ظهـــور  گونا کـــه در قوالـــب و اندازه هـــای    

ــوده  ــال بـ ــق متعـ ــود حـ ــر از وجـ ــمان غیـ ــود آسـ ــمان و وجـ ــود آسـ ــر از وجـ ــن غیـ زمیـ
باشـــد.«1

پاسخ رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

یــج  کــه بــا عقایــد انحرافــی آمیختــه و موجــب ترو شــرکت در جلســات مذکــور، 

بــه  پاســخ گویی  قــدرت  کــه  کســانی  بــرای  نیســت، مگــر  اســت، جایــز  باطــل 

 شــبهات و ارشــاد و راهنمایی و امر به معروف و نهی از منکر متصدیان جلســات 

مذکور را دارند.

حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

گمراهی و غضب خدای متعال  شــرکت در چنین جلســاتی حرام و موجب 

کنــد، بایــد دیگــران را  فــی عــاوه بــر اینکــه نبایــد خــودش شــرکت 
ّ
 اســت و هــر مکل

گمراه نشوند. واهلل العالم. کند تا  گاه  نیز آ
1430/11/20ق

1. صمدی آملی، داوود؛ شرح نهایة الحکمة، ص 124�
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حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

وحـدت وجـود گاه بـه معنـای مصـداق وجود اسـت، به این معنـا که در عالم 

 هستی وجودی جز خدا نیست و همه چیز عین ذات اوست. این سخن مستلزم 

کفر است و هیچ یک از فقها آن را قبول نکرده اند.

حضرت آیت اهلل العظمی حکیم

 شرکت در این جلسات حرام است. تمام این مطالب باطل است و اعتقاد 

بـه آن کفـر روشـن اسـت و خـروج از دیـن اسـت. هـر کـس معتقد به وحـدت وجود 

بـاری تعالـی بـا مـا سـوی اهلل بشـود از توحیـد خـارج شـده و ال دیـن اسـت؛ آنهـا ابـا 

کـه بـه پیامبـر؟لص؟ و ائمـه؟مهع؟ تهمـت بزنند. ندارنـد 

حضرت آیت اهلل العظمی بهجت

شـــرکت در ایـــن جلســـات بالخصـــوص بـــرای جوانـــان و مبتدی هـــا جایـــز 

. نیست

حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی

گونـه بیانات جـزو افکار انحرافی اسـت و  سـام علیکـم؛ در فـرض سـؤال ایـن 

حضـور در ایـن گونـه مجالس جایز نیسـت.

88/9/6

حضرت آیت اهلل العظمی شیخ جعفر سبحانی

افـراد  بـرای  آنهـا  نـوع بحث هـا مطـرح می شـود شـرکت در  ایـن  کـه  جلسـاتی 

کـه بتوانـد پاسـخ ایـن نـوع اندیشـه باطـل را بدهد  نـاوارد جایـز نیسـت، مگـر فـردی 
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و چنیـن فـردی نـادر اسـت. واهلل العالـم.

28 ذی القعدة الحرام 1430

حضرت آیت اهلل دوزدوزانی

کـه در سـؤال آمـده سـخیف ترین عقیـده بعضـی  وحـدت وجـود بـه آن معنـا 

که این قول را به جهله صوفیه نسبت داده اند، پس نباید در این   صوفی ها است 

گونه مجالس بازداشت. جلسات شرکت نمود و باید دیگران را از رفتن به این 

89/8/30

حضرت آیت اهلل سید محمد باقر شیرازی

شـکی در حرمـت شـرکت در مجالـس مذکـور بـرای عمـوم، خاّصـه جوانـان 

عزیـز، نیسـت.

1389/5/24 مصادف با 4 رمضان المبارک 1431
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بـر  امثـال آن،  آقـای صمـدی دربـاره قاتـان سـید الشـهداء؟ع؟ و  ادعاهـای 

مبنـای عقیـده بـه وحـدت وجـود و موجـود اسـت؛ بـه این معنـا که همـه چیز خدا 

اسـت. ایـن بـاور هیـچ سـابقه ای در معـارف اسـامی نـدارد، بلکـه فیلسـوفان بـی 

کردنـد و صوفیـان  دیـن آن را از حـوزه یونـان و هنـد باسـتان وارد جامعـه اسـامی 
رنـگ لعـاب اسـامی و قـرآن بـه آن زدنـد.1

تمـــام ادیـــان االهـــی، خداونـــد را مغایـــر و مبایـــن اشـــیا معرفـــی نموده انـــد؛ 

ــوق  ــق و مخلـ ــن خالـ ــی بیـ ــچ تباینـ ــود هیـ ــود و موجـ ــدت وجـ ــدگاه وحـ ــا در دیـ امـ

نیســـت. نظـــر بـــه اهمیـــت ایـــن بحـــث، ابتـــدا تعریفـــی ســـاده از »وحـــدت وجـــود 

ـــای صمـــدی مـــورد نقـــد  ـــه می شـــود و ســـپس بخشـــی از ســـخنان آق و موجـــود« ارائ

قـــرار می گیـــرد.

کـه وجـود و موجـود یکـی بیـش نیسـت و آن خـدا  عرفـای صوفـی معتقدنـد 

اسـت، پـس ماسـوی اهلل تعالـی نصیبـی از حقیقت وجود ندارنـد، بلکه مظاهر آن 

کثـرات، از جملـه زمین، آسـمان، سـتاره،  موجـود واحـد هسـتند. بنابرایـن، تمـام 

 1. ابن عربی، محی الدین؛ فصوص الحکم )تعلیقات ابوالعالء عفیفی(، ص 32-35؛ فروغی، 
یخ تصوف در اسـالم،  پـا، ج 1، ص 75؛ غنی، قاسـم؛ تار محمـد علـی؛ سـیر حکمـت در ارو

ج 3، ص 110 و 111؛ یثربـی، یحیـی؛ عرفـان نظـری، ص 94، 97 و 100�
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ی ذات آن موجود، یعنی 
ّ
ئکـه، چیزی جز ظهـور و تجل حیـوان، گیـاه، انسـان و ما

گـون، مثـل زمیـن،  گونا کـه بـه صورت هـای  خـدا، نیسـتند. ایـن ذات خـدا اسـت 

یـا درآمـده اسـت. ظاهـر بینـان پدیده هـا را جـدا از ذات  کـوه، سـتاره، انسـان و در

کـه حقیقت بینان وجـود را منحصر در  خـدا و مبایـن بـا او می انگارنـد در صورتـی 

ذات اقـدس خداونـد می داننـد.

یـا پنـاه  عارفـان بـرای تبییـن مقصـود خویـش بـه مثال هایـی ماننـد مـوج و در

یـا اسـت، مـا و  یـا مـوج دارد و مـوج عیـن در کـه در گونـه  می برنـد و می گوینـد همـان 

ـی و شـئون خداونـد هسـتیم. بـا نگاه اسـتقالی، مـوج، موج 
ّ
تمـام موجـودات تجل

یـا نیسـت.  یـا اسـت؛ امـا در نـگاه حقیقـی مـوج چیـزی جـز در یـا، در اسـت و در

پدیده هـا نیـز، بـا نـگاه اسـتقالی، غیر از خـدا و کثیرند؛ اما با چشـم حقیقت بین 

عیـن ذات خـدا هسـتند. بنابرایـن پدیده هـا جـدا از خـدا و مبایـن بـا او نیسـتند، 

بلکـه طـوری از اطـوار و جلـوه ای از جلـوات خـدا هسـتند.

گـون  بنابـر وحـدت وجـود، اشـیا چیـزی جـز ظهـور خداونـد در قالب هـای گونا

کـه مطلـق و وجـود صرف اسـت، با تعّین و شـخصیت  نیسـتند و ذات خداونـد، 

پذیـری از حالـت اطـاق خـارج شـده و بـه صـورت اشـیا جلـوه کرده اسـت.1 همه 

اشـیا بهـره ای از آن وجـود واحـد دارنـد و وجـود زمیـن، آسـمان و همـه جهانیـان، 

کنـد، در حقیقـت  عیـن وجـود حـق متعـال اسـت و انسـان هـر چیـزی را عبـادت 
کـرده اسـت.2 خـدا را عبـادت 

 1. ابن عربی، محی الدین؛ فتوحات المکیة، ج 2، ص 459؛ حسن زاده آملی، حسن؛ ممد الهمم 
در شرح فصوص الحکم، ص 274�

کـه موسـی بـه هـارون عتـاب  2. ابـن عربـی در بـاره گوسـاله پرسـتی بنـی اسـرائیل معتقـد اسـت 
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ـم، مظهـرذات خداونـد زیبـا اسـت؛ و شـر و بـدی در 
َ
بنابـر وحـدت وجـود، عال

کسـانی چـون نمـرود، فرعـون، ابوجهـل، یزیـد،  جهـان یافـت نمی شـود. بنابرایـن 

ـی ذات خداونـد هسـتند. بـه 
ّ
شـمر و ابـن ملجـم و ماننـد آنـان خیـر و زیبـا و تجل

همیـن جهـت اسـت کـه پیروان وحدت شـخصی وجود، همچـون آقای صمدی 

کـردن چنیـن افـرادی را برنمی تابنـد و سـرانجام آنـان را بهشـت بریـن  آملـی، لعـن 

می پندارنـد. شبسـتری در ایـن بـاره صراحـت بیشـتری دارد:

جهان چون خّط و خال و چشم و ابروست

یش نیکوسـت کـه هـر چیزی به جای خو

که هم ابلیس می باید هم آدم1 گر نیک و بدی دیدن مزن دم             ا

بـا ایـن نـگاه، شـیطان نیـز موجـودی زیبـا و دلبـر قلمـداد می شـود و از ایـن رو 

تقدیـس و تجلیـل فراوانـی از شـیطان در متـون عرفانـی مشـاهده می کنیـم.2 آقـای 

 صمدی، که ذهن و روان خویش را در چنین عقایدی رشد داده است، در همین

که برخی از آنها مطرح و نقد می شود:  زمینه سخنانی دارد 

کـرد کـه چـرا مـردم را از گوسـاله پرسـتی منـع کردی؟ گوسـاله هـم مثل همه موجـودات دیگر 
یسـد: »فـکان موسـی أعلـم باألمر مـن هارون  چیـزی جـز خداونـد نیسـت. محـی الدیـن می نو
 إّیـاه. وما حکم اهلل 

ّ
ألّنـه علـم مـا عبـده أصحـاب العجـل لعلمه بـأّن اهلل قد قضی أل یعبد إل

 وقـع فـکان عتـب موسـی أخـاه هـارون لَمـا وقـع األمـر فـی إنکاره وعـدم اّتسـاعه فإّن 
ّ

بشـیء إل
العـارف مـن یـری الحـق فـی کّل شـیء بـل یـراه عیـن کّل شـیء«. ابـن عربـی، محـی الدیـن؛ 

فصـوص الحکـم، ج 1، ص 192�
1. شبستری، محمود؛ گلشن راز، ص 57؛ سبزواری، مالهادی؛ شرح األسماء الحسنی، ص 271�
2. حالج، حسـین بن منصور؛ طواسـین )دیوان الحالج(، ص 102؛ همدانی، عین القضات؛ 
تمهیـدات، ص 210-212؛ لهیجـی، محمـد بـن یحیـی؛ مفاتیـح اإلعجـاز فـی شـرح گلشـن 

راز، ص 45�
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عینیت وجود زمین و آسمان با وجود حق تعالی
1. »مـراد مـا از وحـدت وجـود، عینّیـت وجـود زمیـن و وجـود آسـمان بـا وجـود 

حـق متعـال اسـت«.1

 نقد: هر کس که با الفبای تعالیم انبیای االهی آشنا باشد به راحتی تصدیق

کرده و هیچ سنخّیت  که آنان زمین و آسمان را مخلوق خداوند معرفی   می کند 

یــا عینیتــی بیــن خالــق و مخلــوق قائــل نشــده اند، بلکــه آســمان و زمیــن و آنچــه 

ــد متعــال دانســته اند.  ــه خداون ــرای توجــه مــردم ب  در آنهــا اســت را نشــانه هایی ب

کریم در این باره می فرماید: قرآن 
2�> ٰا�بِ �ب

ْ
ݢݠل ݢ
اݦݨَ

ݦْ
ݭݭِی �ل ݫ ݢلݫ ݣݣݣوݢ ݫِاُ ٰا�تٍ لݫ �ی

ءاݦٰ
َ
هٰاِ� ل

ݩݩفَّ ݧ ِل َو�ݠل�ݧ ݩْ �یݧ
َّ
ِ �لل لٰا�ف �تِ

ْݤصݦݩݦفِ َو��فْ ݧ �ݧ اَ
ݨْ
�تِ َو�ل ٰم��ٰ ِ �ݠلّ�َ �ت

ْ
ل ݭٖی �فَ

>ِ��فَّ ڡݨف

ز دلیلـی  »همانـا در خلقـت آسـمان و زمیـن و رفـت و آمـد و شـب و رو
اسـت«. خردمنـدان  بـرای 

کریم  بنابرایـــن ایـــن ادعـــای آقای صمـــدی مخالـــف با صریـــح آیات قـــرآن 

. ست ا

کـــه فرمودنـــد: »لنـــا مـــع  آقـــای صمـــدی بـــه امـــام صـــادق؟ع؟ نســـبت می دهـــد 

ـــال  ـــق متع ـــا ح ـــا ب ـــرای م ـــن« ب ـــن نح ـــو ونح ـــو وهوه ـــن ه ـــن ونح ـــو نح ـــاالت ه اهلل ح

کـــه می بینیـــم او مـــا شـــده اســـت و مـــا او، در عیـــن حـــال  حاالتـــی پیـــش می آیـــد 

کـــه بـــا انتســـاب  ی بـــه دنبـــال ایـــن بـــوده اســـت  او او اســـت و مـــا مـــا هســـتیم. و

ــود و  ــاب وحـــدت وجـ ــد خویـــش را در بـ ــادق؟ع؟ عقایـ ــام صـ ــه امـ ــن ســـخن بـ ایـ

موجـــود مـــورد تأییـــد روایـــات و منابـــع دینـــی جلـــوه دهـــد؛ امـــا چنـــد نکتـــه قابـــل 

1. صمدی آملی، داوود؛ شرح نهایة الحکمة، ص 115�
2. سوره آل عمران، آیه 190�

www.ebnearabi.com



41بخش دوم: وحدت وجود از نگاه آقای صمدی آملی 

توجـــه اســـت:

الـف( بـرای ایـن حدیـث هیـچ سـندی وجـود نـدارد و فقـط بـدون ذکـر سـند 

گـر ایـن حدیـث سـند معتبـری  کتاب هـای برخـی از صوفیـان آمـده اسـت. ا در 

داشـت. قطعـًا آقـای صمـدی آن را بیـان می کـرد. مرحـوم عامـه آیـت اهلل العظمی 

سـید شـهاب الدیـن مرعشـی نجفـی )رضـوان اهلل علیـه( در شـرح احقـاق الحـق 

کـرده و آنرا از منکرات و اباطیل منسـوب به اهل بیت؟مهع؟  بـه ایـن حدیـث اشـاره 
کتـب خـود ذکـر نموده انـد.1 کـه صوفیـه در  دانسـته 

ب( مطلـب فـوق بـا صراحـت آیـات قرآنـی مخالفـت آشـکار دارد. در آیـات 

کـه خداونـد شـبیه نـدارد، واحـد و احـد اسـت و  متعـددی تصریـح شـده اسـت 

همـه موجـودات مخلـوق و فقیـر درگاه او هسـتند. بـرای ذات اقـدس االهـی مثـل 

و ماننـدی نیسـت و مقـام کبریایـی مختـص او اسـت. ده هـا آیـه دیگـر وجـود دارد 

کـه مضمـون حدیـث فـوق را باطـل می کنـد.

کـه بیـان کنندة تبایـن خداوند متعال با  ج( صدهـا روایـت مسـتند و معتبـر _ 

موجـودات اسـت _ نیـز روایـت جعلـی فـوق را ابطـال می کننـد. روایـات پرشـماری 

کـه بر عدم  در توحیـد شـیخ صـدوق، اصـول کافـی و بحاراألنـوار نقل شـده اسـت 

سـنخّیت و مشـابهت مخلوقـات بـا خداونـد سـبحان شـهادت می دهنـد، تا چه 

کـه در سـطور پیشـین از امـام رضـا؟ع؟ در  رسـد بـه عینّیـت بـا او. عـاوه بـر روایتـی 

ایـن بـاره نقـل شـد، می تـوان بـه روایـات ذیل اشـاره کرد:

ْیِه اْســـُم َشـــْي ٍء َما 
َ
 َما َوَقَع َعل

ُ
ُکّل ـــٌو ِمْنُه َو 

ْ
َقُه ِخل

ْ
ِقـــِه َو َخل

ْ
ـــٌو ِمـــْن َخل

ْ
 اهلَل ِخل

َ
»ِإّن

گاهـی بیشـتر از کالم ایشـان بـه مرعشـی تسـتری، قاضـی نـور اهلل؛ احقـاق الحـق، ج 1،  1. بـرای آ
ص 183-185 مراجعـه نماییـد.

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )1(  42

 َوُهَ� 
ݩۖ
٭ ءݦٌ یݦْ

َ ِلٖه �ش
ݨْ َ َكِم�ش ْ�ݧ ݨݧ ݭیݨݧ ݫ �ݫ

َ
ـــِذي >ݠل

َّ
ُکّلِ َشـــْي ٍء َتَباَرَك ال وٌق َو اهلُل َخاِلُق 

ُ
 اهلَل َفُهَو َمْخل

َ
َخـــا

ُر<«؛1 ٖص�ی �بَ
ْ
ُع �ل �ی ٖ ݫ مݫ

�لّ�َ

خداونــد از َخلقــش خالــی اســت و خلــق او از خــدا خالــی هســتند. هر چه که 

نــام »چیــز« بــر او نهــاده شــده بــه جــز خــدای متعــال، مخلــوق اســت و خــدا خالــق 

کــه چیــزی شــبیه او نیســت و او شــنوا   هــر چیــزی اســت. مبــارک اســت خدایــی 

و بینا است.

ِقه «.2
ْ
»َباِئٌن ِمْن َخل

خداوند با مخلوقاتش مباین است.

ِقِه َو َغُیوُرُه َتْحِدیٌد ِلَما ِسَواه «.3
ْ
یٌق َبْیَنُه َو َبْیَن َخل ُکْنُهُه َتْفِر »َو 

ُکنـه او، تفـاوت او بـا مخلوقاتـش اسـت و ایـن غیریـت او را حـد نمی زند، 
بلکـه دیگـر اشـیا حـد می خورند.

ِقه «4
ْ
 ُهَو ِفي َخل

َ
ُقُه ِفیِه َو ل

ْ
 َخل

َ
»ل

مخلوقاتـش در او نیسـتند ]یعنـی مخلوقاتش خصوصیـات او را ندارند[ 

و او در مخلوقاتش نیسـت.

ْن َیُکـوَن ُمَباِینًا ِلُکّلِ َشـْي ٍء 
َ
 أ

َّ
ُکّلِ َشـْي ٍء ِإل ـِذي ُهـَو َخاِلـُق 

َّ
 َیِلیـُق ِبال

َ
ـُه ل ّنَ

َ
»أِل

ی «.5
َ
ُکّلِ َشـْي ٍء ُسـْبَحاَنُه َو َتَعال ُمَتَعاِلیـًا َعْن 

کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج 1، ص 83�  .1
کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج 1، ص 127�  .2

3. مجلسی، محمد باقر؛ بحاراألنوار، ج 4، ص 228�
کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج 1، ص 91�  .4
5. مجلسی، محمد باقر؛ بحاراألنوار، ج 3، ص 148�
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تــر از  خالــق موجــودات را ســزاوار نیســت مگــر اینکــه مبایــن بــا اشــیا و وال

آنهــا باشــد؛ خداونــد منــزه و متعالــی اســت.

َحَدُهَمــا 
َ
ّنَ أ

َ
ــی أ

َ
 َعل

ُّ
ــوِق َفِبَمــا ُیْســَتَدل

ُ
َمْخل

ْ
َخاِلــُق ِفــي ُصــوَرِة ال

ْ
َکاَن ال »َفــِاَذا 

ــُق َصاِحِبه «.1 َخاِل

گــر پدیده هــا ظهــورات الهــی  گــر خالــق بــه شــکل مخلــوق باشــد ]یعنــی ا ا

ــخص  ــه مش ــد[ چگون ــا قائل ان ــدت وجودی ه ــه وح ک ــان  ــند همچن باش

کــدام یــک خــدا و خالــق دیگــری اســت. کــه  می شــود 

 ُیْشــِبُه َشــْیئًا َو 
َ

ــی ل
َ
ِقــِه َفُهــَو ُمْشــِرٌك ِإّنَ اهلَل َتَبــاَرَك َو َتَعال

ْ
َه اهلَل ِبَخل » َمــْن َشــّبَ

َوْهــِم َفُهــَو ِبِخاَلِفــه «.2
ْ
 َمــا َوَقــَع ِفــي ال

ُ
ُکّل  ُیْشــِبُهُه َشــْي ٌء َو 

َ
ل

هرکــس خداونــد را ماننــد مخلوقاتــش بدانــد مشــرک اســت. خداونــد 

شــبیه و ماننــد هیــچ چیــز نیســت و هیــچ چیــز شــبیه او نیســت. او غیــر 

ــد. ــه درآی ــور و اندیش ــه در تص ک ــت  ــزی اس ــر چی از ه

ٍة«3
َ
 ِبُمَزاَیل

َ
ُکّلِ َشْي ٍء ل  ِبُمَقاَرَنٍة َو َغْیُر 

َ
ُکّلِ َشْي ٍء ل »َمَع 

گرفتــه باشــد  کنــار آنهــا قــرار  کــه  خداونــد بــا همــه چیــز اســت، نــه آن گونــه 

رباشــد  کــه از اشــیا دو و مبایــن و مغایــر بــا همــه اشــیا اســت، نــه آن گونــه 

کامــاًل مبایــن، مغایــر و جــدا از اشــیا اســت؛ امــا ســیطره  )یعنــی خداونــد 

تــام بــر اشــیا دارد و هیــچ موجــودی از ســیطره تــام وجــودی خداونــد و 

علــم او بیــرون نیســت(.

1. طبرسی، احمد بن علی؛ الحتجاج، ج 2، ص 344�
یه )صدوق(، محمد بن علی؛ التوحید، ص 161� 2. ابن بابو

3. الشریف الرضی، محمد بن حسین؛ نهج البالغه )صبحی صالح(، خطبه اول، ص 40�
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ــه تبایـــن خداونـــد و مخلوقـــات از  کـ ــود  براســـاس ایـــن روایـــات روشـــن می شـ

ــرد. ــیعه اســـت و هیـــچ تأویـــل و توجیهـــی را نمی پذیـ محکمـــات روایـــی شـ

انسان و وحدت با ذات خداوند

2. »انســان قابلّیــت رســیدن تــا مقــام ذات را دارد و چــون می بینــد نمی توانــد 

کنــد، لــذا بــاال مــی رود و او  آن ذات را پایییــن بیــاورد و ذات خــود را خــودش 
می شــود«.1

گــر بــه صــورت اتحــاد باشــد، بــه معنــای  نقــد: یکــی شــدن دو چیــز مغایــر ا

کــه خداونــد از مخلوقاتــش  ی آنــان بــه یکدیگــر اســت، در حالــی  نیازمنــدی هــر دو

گــر بــه صــورت حلــول یکــی در دیگــری باشــد، نشــانه میان تهــی  بی نیــاز اســت. ا

کــه خداونــد صمــد، یعنــی نفوذناپذیــر،  بــودن و نقــص آن چیــز اســت، در حالــی 

ــر تفکــر اهــل تصــوف، یعنــی  اســت. در حقیقــت، ســخن از »او شــدن« مبتنــی ب

اندیشــه،  ایــن  در  اســت.  در ذات خداونــد  فنــای  و  و موجــود  وجــود  وحــدت 

کــه جلــوه ای از ذات خــدا اســت، فنــا و  عالی تریــن مرحلــه رشــد و ســلوک انســان، 

کــه وقتــی ســالک خــود را از  ذوب شــدن در ذات االهــی اســت.2 صوفیــان برآن انــد 

یای وحــدت می پیوندد  کــه وهمــی هســتند، رها ســازد بــه در قیــودات و تعینــات، 

در  و  می شــود  فانــی  و  مســتهلک  االهــی  ذات  یــای  در در  قطــره ای  همچــون   و 

نتیجه انسان خدا می شود.

از ســخنان و آیــات و روایــات پیشــین باطــل بــودن ســخن فــوق مشــخص 

1. صمدی آملی، داوود؛ شرح نهایة الحکمة، ص 86�
2. تهرانی، محمد حسین؛ روح مجّرد، ص 194�
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می شــود؛ زیــرا هیــچ ســنخیتی بیــن انســان و خــدا نیســت تــا آدمــی بتوانــد بــه 

خــدا بپیونــدد یــا خــدا بشــود.

جّنت ذات خدا

ی< که این جّنت، ںتٖ
�فَّ َ ٖلی �ب �ݦݩݩفُ

 3. »جّنات درجات دارد و آنجا که می فرماید: >َو�دݨݨْ
جّنت ذات است«.1

کرم؟لص؟ فرمود: نقد: پیامبر ا
َکِذَب «.2

ْ
ی اهلِل ال

َ
ِیِه َفَقِد اْفَتَرى َعل

ْ
ُقْرآَن ِبَرأ

ْ
َر ال »َمْن َفّسَ

هـــر کـــس قـــرآن را بـــه رأی خودش تفســـیر کند، بـــه خداوند دروغ بســـته 

. ست ا

کـه تفسیرشـان بـر چـه پایه ای اسـتوار اسـت. آیا  بایـد از آقـای صمـدی پرسـید 

ایـن تفسـیر بـه تأییـد وحـی و سـخن معصومـان رسـیده یا فقـط برای توجیـه نظریه 

دلخواهشـان بیان شـده اسـت؟

هیچ یک از مفسـران شـیعه و سـنی، آیه فوق را چنین تفسـیر نکرده اند؛ خود 

گفت  ایشان نیز مبنا و مأخذی برای تفسیر خویش بیان نکرده اند. بنابراین باید 

 کـه تفسـیر ایشـان از آیـه فـوق، مشـمول تفسـیر بـه رأی و انحرافـی و باطـل اسـت.

 همچنین تعبیر » در ذات من داخل شو«، براساس آنچه در نظریه اتحاد و حلول 

گفتیم، به دلیل عقلی و نقلی باطل است.

1. صمدی آملی، داوود؛ آداب سالک إلی اهلل، ص 79�
2. حرعاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة، ج 27، ص 190�
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وجود حق متعال، متن وجود جمادات و نباتات و حیوانات

4. »وجـود حـق متعـال متـن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و انسـان ها 

کـه در  یـم، بلکـه هـر چـه هسـت یـک وجـود اسـت  اسـت؛ یعنـی مـا دو وجـود ندار

کـرده اسـت، نـه اینکـه وجـود زمیـن غیـر از  گـون ظهـور  گونا قوالـب و اندازه هـای 

وجـود آسـمان و وجـود آسـمان غیـر از وجـود حـق متعال بـوده اسـت«.1 »حق عین 
خلـق اسـت و خلـق عیـن حـق اسـت، منتهـی حـد را بـردار و حـق را بگـذار«.2

گر  کید بیشـــتر ا نقـــد: پاســـخ ایـــن ســـخنان پیش تـــر داده شـــد، امـــا بـــرای تأ

گفتـــار فوق ســـنخّیت میان خالق و مخلوق باشـــد، با ایـــن فرمایش   مقصـــود از 

امیرالمؤمنین؟ع؟ مخالفت آشکار دارد:
وَقاِته «.3

ُ
َه َعْن ُمَجاَنَسِة َمْخل اِتِه َو َتَنّزَ

َ
ی َذاِتِه ِبذ

َ
 َعل

َّ
»َیا َمْن َدل

لت می کند و از هم جنس بودن و هم سنخ   ای کسی که ذاتش بر ذاتش دل
بودن با مخلوقاتش منّزه است.

گر عینّیت بین خالق و مخلوق منظور باشد، با کام دیگری از امیرالمؤمنین؟ع؟   ا

در تعارض آشکار است:

ْمِییـِز َبْیُنوَنـُة  ِقـِه َو ُحْکـُم الّتَ
ْ
»َو َمْعِرَفُتـُه َتْوِحیـُدُه َو َتْوِحیـُدُه َتْمِییـُزُه ِمـْن َخل

َر َفُهـَو  ـوٍق َمـا ُتُصـّوِ
ُ
ُبـوٍب َمْخل ـُه َرّبٌ َخاِلـٌق َغْیـُر َمْر ـٍة ِإّنَ

َ
 َبْیُنوَنـُة ُعْزل

َ
ِصَفـٍة ل

ِبِخاَلِفه «.4

1. صمدی آملی، داوود؛ شرح نهایة الحکمة، ص 124�
2. همان، ص 115�

3. مجلسی، محمد باقر؛ بحاراألنوار، ج 84، ص 339�
4. همان، ج 4،ص 53�
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شـناخت او توحیـد او و توحیـد او تمایـز و جـدا دانسـتن او از مخلوقاتـش 

کناره گیـری از  اسـت. حکـم جـدا بـودن، مباینـت در صفـات اسـت نـه 

رش یافته و مخلوق نیسـت  ردگاری آفریننـده اسـت، پرو خلقـش. او پـرو

و غیـر از هـر چیـزی اسـت کـه تصور شـود.

 اعتقاد به عینیت حق و خلق نیز در تضادی آشـــکار با این حدیث صحیح 

است:

ْیـِه اْسـُم َشـْي ٍء 
َ
 َمـا َوَقـَع َعل

ُ
ُکّل ـٌو ِمْنـُه َو 

ْ
َقـُه ِخل

ْ
ِقـِه َو َخل

ْ
ـٌو ِمـْن َخل

ْ
»ِإّنَ اهلَل ِخل

ـوٌق َمـا َخـاَل اهلَل«.1
ُ
َفُهـَو َمْخل

 خداوند از َخلقش خالی است و خلق او از خدا خالی هستند. هر چه که
 نام »چیز« بر او نهاده شده به جز خدای متعال، مخلوق است.

کــه آشــکارا عینیــت و حتــی ســنخیت میــان  ــا وجــود ایــن روایــات صریــح  ب

خالــق و مخلــوق را نفــی می کننــد، چگونــه می تــوان از عینّیــت وجــود حــق متعــال 

بــا وجــود جمــادات و نباتــات ســخن رانــد و مخلوقــات را قوالــب و اندازه هــای 

کــه  وجــود حــق تعالــی دانســت؟ هــر چنــد از ایــن نکتــه نیــز نبایــد غافــل مانــد 

خداونــد متعــال در عیــن مباینــت بــا اشــیا و مخلوقاتــش، بــر آنهــا ســیطره تــام دارد 

کــه ایــن ســخن بــا  و احاطــه علمــی او بــر همــه چیــز محفــوظ اســت. روشــن اســت 

آنچــه اهــل تصــوف دربــاره خــدا می پندارنــد، تفاوتــی آشــکار دارد. عــاوه بــر ایــن، 

کــه  مفاســد فراوانــی بــر عقیــده قائــان بــه وحــدت خالــق و مخلــوق مترتــب اســت 

بــه برخــی از آنهــا اشــاره می شــود:

که   الف( نفی خالقّیت از خداوند متعال: وقتی جهان هستی خود خدا باشد 

کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج 1، ص 82�  .1
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 هر دم به شکلی جلوه و ظهور دارد، دیگر معنای خالق، مبدع، باری و امثال آن 

کار رفته است _ از اساس بی معنا خواهد بود. که در سراسر قرآن به   _

گــر غیــر از خــدا در عالــم نباشــد، تکلیــف داشــتن انســان  ب( نفــی تکلیــف: ا

کــردن انســان در ایــن دنیــا معنــا  در ایــن عالــم چــه توجیهــی دارد؟ آیــا مکلــف 

کارهایــی چــون نمــاز، روزه و ســایر عبــادات   دارد؟ آیــا خداونــد خــودش را بــه 

مکلف می کند؟

گـر انسـان نیـز جلوه ای از ذات خدا باشـد در انجام   ج( نفـی اختیـار از انسـان: ا

گنـاه از خـود اختیـاری نـدارد؛ زیرا بنده ای وجود ندارد که مجبور باشـد یا مختار، 

و این مسـئله از اسـاس بی معنا است.

در  کـه  فعلـی  هـر  پذیـرش وحـدت وجـود،  بـا  بـه خداونـد:  انتسـاب ظلـم  د( 

جهـان رخ دهـد فعـل خـدا خواهد بود؛ در نتیجه افعـال قبیح، همچون گناهان، 

کـه او انسـان را بـه جـرم  فعـل خداونـد اسـت نـه انسـان. حـال آیـا پذیرفتنـی اسـت 

کـه مرتکب نشـده بـه دوزخ ببرد؟ آیا  گنـاه عقوبـت کنـد و او را بـرای فعلـی  همیـن 

کـه خداونـد او را عـذاب کنـد؟ بـه نظر می رسـد چاره ای  اصـًا انسـانی وجـود دارد 

کـه بگوییـم خداونـد _ نعـوذ بـاهلل _ بـه انسـان سـتم می نمایـد. جـز ایـن نیسـت 

کـه در دایـره هسـتی جـز وجـود  کاران: براسـاس ایـن دیـدگاه  هــ( تبرئـه جنایـت 

حـق چیـز دیگـری نیسـت و وجـود نیـز عیـن خیر اسـت، نباید در عالم هیچ شـری 

یافت شـود.

یـه،  معاو ابن ملجـم،  ابوسـفیان،  ابوجهـل،  ابولهـب،  وجـود  ترتیـب  ایـن  بـه 

یزیـد، شـمر و باالتـر از همـه، وجـود شـیطان در عالـم آفرینـش خیـر محض اسـت. 
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ایـن جنایـت کاران نـه تنهـا نکوهـش نمی شـوند، بلکـه بایـد وجودشـان را مفیـد و 

گـر آقـای صمـدی لعـن و نفریـن ایـن افـراد  الزم دانسـت. جـای شـگفتی نیسـت ا

آنـان را موجـب تکامـل و ارتقـای روحـی و معنـوی انسـان ها  را برنتابـد، و وجـود 

کـه عرصـه را از سـوی مؤمنـان و عالمـان دیـن بـر خـود تنـگ  بدانـد؛ امـا چـرا وقتـی 

می بینـد، همیـن افـراد را اشـخاص کثیـف و جهنمـی می نامـد؟ آیـا ایـن تناقضی 

آشـکار نیسـت؟

و مسـئول،  کـه سـائل  ایـن دیـدگاه آن اسـت  ثـواب: الزمـه  و  نفـی عقـاب  و( 

 ثواب دهنده و ثواب گیرنده، عذاب کننده و عذاب شونده یکی باشند؛ زیرا خدا،

کـه _ العیـاذ بـاهلل _ عیـن مخلوقـات اسـت تمـام کارهـای نیک و بـد را انجام داده   

از  کـه  پـاداش و سـزای اعمـال انسـان،  از  بـا وجـود ایـن چگونـه می تـوان  اسـت. 

کلمـات قـرآن و عتـرت اسـت، دم زد؟ یـات دعـوت انبیـا و  ضرور

ز( لغـو بـودن شـرایع آسـمانی: طرفـداران وحـدت وجـود باید بپذیرنـد که نبوت 

کـه _ بگوییـم  انبیـا بیهـوده و باطـل اسـت؛ زیـرا بایـد غیـر از خـدا خلقـی هـم باشـد 

پیامبـر از جانـب خـدا بـرای آنـان آمده اسـت؛ حال آنکه، طبق ایـن دیدگاه، دیگر 

مـن و مایـی در کار نیسـت، پیامبـری صـدق نمی کند و مؤمـن و کافر هم بی معنا 

اسـت؛ چون همه او هسـتند.

فیلسوف بودن انبیا و ائمه؟مهع؟

 5. »تمـــام انبیـــا و ائمه و همـــه حجج و رســـوالن االهی فیلســـوفانند و اینان 
فاسفه اصلی اند«.1

1. صمدی آملی، داوود؛ شرح نهایة الحکمة، ص 47�
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گویی اسـت. هیچ یک  گزافه  نقد: سـخن از فیلسـوف بودن انبیا و ائمه؟مهع؟ 

از انبیـا و ائمـه بزرگـوار نـه بـاز زبـان فاسـفه بـا مردمـان سـخن گفتنـد و نـه توحیـد و 

معـارف آنـان بـا توحید و معارف فاسـفه شـباهت دارد.

در فلســفه ســخن از ســنخّیت و تشــبیه معلــول بــه علــت اســت؛ امــا در تعالیــم 

انبیــا و ائمــه ســخن از عــدم ســنخّیت بیــن خالــق و مخلــوق اســت. فلســفه 

از صــدور معلــول از ذات علــت و ســابقه داشــتن معلــول در ذات علــت ســخن 

می گویــد؛ امــا در تعالیــم حجــج االهــی ســخن از ابــداع اشــیا و خلــق »ال مــن شــیء« 

اســت. در آموزه هــای انبیــا و ائمــه، خداونــد عالــم هســتی را بــدون اســتفاده از مــواد 

یــا طــرح یــا ســابقه قبلــی آفریــده اســت و هیــچ چیــزی از مخلــوق در خالــق نبــوده 

اســت. فلســفه فّیــاض علــی االطــاق بــودن ازلــی خداونــد، قدمــت عالــم و اضطــرار 

خداونــد در صــدور معلــوالت از ذات خویــش را مطــرح می کنــد؛1 امــا در تعالیــم 

انبیــا و ائمــه؟مهع؟ فعــل خداونــد خالقیــت اســت و جهــان مســبوق بــه عــدم اســت. 

کنــد خلــق می کنــد و هــرگاه بخواهــد خلــق نمی کنــد و هیــچ  خداونــد هــرگاه اراده 
کــم نیســت.2 اضطــراری بــر خداونــد حا

گرفتـه شـده _ و در  کـه از یونـان باسـتان  چنیـن مـواردی از تفکـرات فلسـفی _ 

گرفتـه فـراوان اسـت؛ از ایـن رو سـخن از  مقابـل تعالیـم انبیـا و حجـج االهـی قـرار 

فیلسـوف بـودن انبیـا و ائمـه؟مهع؟ خطایی آشـکار و نابخشـودنی اسـت. این نکته 

کـه انبیـا و ائمـه؟مهع؟ بـه گوهـر عقل توجه خاصی داشـته  کـرد  را نیـز نبایـد فرامـوش 

گـر خداونـد از ازل ذاتـًا فیـاض باشـد، دیگـر اختیـار در آفرینـش بـرای خداوند معنـا نمی یابد،  1. ا
بلکـه خداونـد خالق مضطر اسـت.

2. بـرای آشـنایی بیشـتر نسـبت بـه ایـن موضوعـات، ر.ک: سـیدان، سـید جعفر؛ توحیـد از نگاه 
وحـی، فلسـفه و عرفـان، ص 67-74؛ 119-120؛ 131-127�

www.ebnearabi.com



51بخش دوم: وحدت وجود از نگاه آقای صمدی آملی 

و آن را حجـت اساسـی خـدا بـر بندگانـش معرفـی فرموده انـد، امـا ایـن بـدان معنـا 

کـه آن بزرگـواران فیلسـوف بوده انـد؛ زیـرا مباحـث فلسـفی لزومـًا منطبـق  نیسـت 

گفـت در مباحـث اساسـی اعتقـادی، بـا عقـل و  بـا عقـل نیسـت، بلکـه می تـوان 

وجـدان منافـات دارد و بـه همیـن جهـت در مقابـل معـارف انبیـا و ائمـه؟مهع؟، که 

کامـًا منطبـق بـا عقـل و وجـدان اسـت، قـرار می گیـرد.

انکار علت و معلول

 6. »در عرفان و فلسفه حقیقی نه تنها نمی خواهیم از معلول به علت برسیم، 

یم از علت به معلول هم راه یابیم؛ به دلیل اینکه ما اصًا معتقد   بلکه قصد ندار
به علت و معلول جدا نیستیم«.1

»حـق متعـال صمـد محـض اسـت و موجـودات عالـم شـئون ذات صمـدی 

کـه شـیء دومـی بیایـد  ینـد و ذات صمـد نیـز هیـچ جایـی خالـی نمی گـذارد  او

کـه دوئیـت پیـش آمـد و یکـی بـه حکـم  کسـی بگویـد: حـال  کنـد، تـا  و آنجـا را پـر 

سـازنده دیگـری قـرار گرفـت، پـس مبحـث علـت و معلول بـه آن معنـای متعارف 

نیـز در اینجـا مطـرح می شـود. خیـر، بلکه یـک وجود مطلق غیر متناهی اسـت، با 

که سعه وجودی  تجلیات و شئونات خود؛ این علت، یک علت حقیقی است 

بیشـتری نسـبت بـه معلـول دارد، بـه طـوری که معلول از شـئونات علت به شـمار 

گون  کـه دارای مراتـب، بلکه مظاهـر گونا می آیـد. بـه تعبیـر دیگـر یـک وجود اسـت 

کـه یـک مرتبـه اش بـدن  اسـت. مثـل اینکـه انسـان حقیقتـی ذات مراتـب اسـت 

و مرتبـه دیگـر نفـس او اسـت؛ نـه اینکـه انسـان دارای دو شـخصّیت باشـد، یـک 

1. صمدی آملی، داوود؛ شرح نهایة الحکمة، ص 110�
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شـخصیت مربـوط بـه بـدن و یـک شـخصیت مربـوط بـه نفـس تـا بگوییـم وجـود 

 نفسـانی علـت وجـودی مـادی اسـت. هرگـز ایـن گونه نیسـت، بلکه یـک وحدت
که تمام ظهورات را در خود دارد«.1  حقیقی است 

ـــت و معلـــول به صورت عـــام یک امر روشـــن عقلی اســـت و 
ّ
نقـــد: اصـــل عل

دوگانگـــی علت و معلول را هیچ خردمندی نمی تواند انکار کند. البته فاســـفه 

کرده اند. آنان معلول را صـــدور یافته از علت  از علیت یک تفســـیر خاص ارائـــه 

و هم ســـنخ آن می داننـــد؛ اما هر دو را حفظ می کنند و علـــت را معلول و معلول 

را علـــت نمی داننـــد. اما از هنگامی که فلســـفه به عرفان نزدیـــک گردید و تاش 

گونه عقلـــی و برهانی تبیین شـــود، این  شـــد شـــهودات و پندارهـــای عرفانی بـــه 

کـــه در حکمـــت متعالیه  گرفـــت، تا جایی  دانـــش رنـــگ و بـــوی عرفان بـــه خود 

ادعا شـــد مقصـــود در ایـــن دو علم یکی اســـت؛ از این رو مبحـــث علیت نیز به 

گونـــه ای متفاوت با فلســـفه مشـــاء تبیین شـــد. در حکمت متعالیه گفته شـــده 

که علت آن  که علت و معلول دو چیز نیســـتند، لکه یک وجودنـــد؛ به این معنا 

کـــه تنـــّزل می یابد به صـــورت معلول ظهـــور و جلوه می کنـــد و معلول چیزی  گاه 

 جز جلوه و شـــأنی از شـــئون علت نیســـت؛ بنابراین علت و معلول، شیء واحد
 و غیر منفک از یکدیگر هستند.2

1. همان، ص 113 و 114�
2. تصریـح مـال صـدرا چنیـن اسـت: »وعنـد مـا طلعـت الشـمس الحقیقة وسـطح نورهـا النافذ 
کّل مـا یقـع  کل الماهّیـات، ظهـر وانکشـف أن  فـی أقطـار الممکنـات المبنسـط علـی هیـا
 شـأنًا مـن شـئون الواحـد القّیـوم ولمعـة مـن لمعـات نـور األنوار، 

ّ
علیـه إسـم الوجـود. لیـس إل

، أّدی بنـا أخیـرًا 
ً
ـة ومعلـول

ّ
 بحسـب النظـر الجلیـل مـن أّن فـی الوجـود عل

ً
فمـا وضعنـاه أّول

ـة هـو األصـل والمعلول 
ّ
مـن جهـة السـلوك العلمـّی والنسـك العقلـّي، إلـی أّن المسـّمی بالعل
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ایـن عقیـده نـه تنهـا بـا حکـم آشـکار عقـل در تضـاد اسـت، بلکـه بـا تعالیـم 

از  مبایـن  خالـق  دینـی،  آموزه هـای  در  زیـرا  اسـت؛  مخالـف  نیـز  بـزرگ  انبیـای 

مخلـوق اسـت و هیـچ تناسـب، تماثل، تشـبیه و سـنخیتی بین خالـق و مخلوق 

نیسـت، تـا چـه رسـد به عینیـت و وحدت. همچنین آفرینـش از راه صدور نبوده 

کـرده  ِْد< نفـی  ݫ لݫ َ ْم �ی
َ
کـه قـرآن را بـا نـص >ل اسـت؛ زیـرا صـدور همـان زایشـی اسـت 

اسـت. خداوند متعال اشـیا را »ال من شـیء« _ یعنی بدون ماده و نقشـه _ آفریده 

 و هیچ چیزی از ذات خداوند به صورت مخلوقات صادر نشده است. غیریت

مات عقلی است.
ّ
 میان علت و معلول از مسل

دفاع از سفسطه

 7. »باالخره همه ما در این مسیر باید سوفسطی شویم و بگوییم نه ما هستیم 

 و نه دیگران هستند، فقط خداست و خدا. حرف اول و آخر خدا است و خدا است 
دارد خدایی می کند«.1

که وجود حقائق خارجی  گروهی در یونان باســتان بودند  نقد: سوفســطاییان 

ک واقــع، جهــان خــارج را چیــزی  را انــکار می کردنــد و بــا نفــی شــناخت و ادرا

کــه ماننــد سوفســطاییان،  کــس  جــز وهــم و خیــال و ســراب نمی پنداشــتند. آن 

همــه چیــز را وهــم و خیــال و غیــر واقــع بدانــد، بایــد بــه راحتــی محرمــات الهــی و 

کــه تمــام ایــن امــور چیــزی جــز وهمیــات ــا ایــن توجیــه   تمــام اصــول اخاقــی را ب

کــه اســاس دیــن،   نیســت، یکــی از پــس از دیگــری، زیــر پــا بگــذارد. اینجــا اســت 

رجعـت العلّیـة واإلفاضة إلـی تطـّور المبـدأ األّول بأطواره  شـأن مـن شـئونه وطـور مـن أطـواره و
یـه بأنحـاء ظهوراتـه« صـدر المتالهیـن، محمـد بـن ابراهیـم؛ المشـاعر، ص 54-53�

ّ
وتجل

1. صمدی آملی، داوود؛ شرح نهایة الحکمة، ص 15�
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عقــل، وجــدان و اخــاق ویــران می شــود.1

در شگفتیم که جناب صمدی چگونه با پذیرش مدعای سوفسطائیان، که 

 عقل و منطق فهم را انکار می کنند، هنوز خود را فیلسوف می خواند؟ ظاهرًا برای

یچه ای برای فریب عوام نیست.  ایشان همه اصول عقلی و نقلی، جز باز

انکار قیامت

کبــرا یعنــی چــه، شــب را تــا بــه صبــح  کــه قیامــت  گــر می خواهــی بدانــی  8. »ا

کــه یــک قیامــت برپــا می شــود. بعــد از  بیــدار بــاش. قبــل از اذان صبــح می بینــی 

اذان صبــح، قیامــت نمازگــزاران برپــا می شــود و هنــگام طلــوع خورشــید، قیامــت 

کــه تــازه بیــدار شــده اند. هــر چــه را نــگاه می کنــی همــه دلیــل  عــده ای را می بینــی 

حــق هســتند تــا می آینــد بــه اینجــا و بــاز ]اســتاد ایشــان[ می فرماینــد:

کرد و شد بسیار       همه یار است و نیست غیر از یار         واحدی جلـــوه 

کـه وقـت طلـوع خورشـید برخاسـته و  آری، حتـی آن شـخص بـی نمـازی هـم 

کنـون بـه دنبـال غذایـش مـی رود را یافتـه ام که: ا

کرد و شد بسیار2      همه یار است و نیست غیر از یار        واحدی جلوه 

گـر مـراد از قیامـت معنـای لغـوی آن، یعنـی برخاسـتن، باشـد، سـخن  نقـد: ا

1. در برخـی از آثـار بـزرگان صوفیـه، رقـص و پـای کوبـی و قمـار و شـراب خـواری و چشـم چرانـی 
یـرا بر  و شـاهد بـازی بـه صـورت امـری مبـاح بـرای وصـول یافتگانشـان مطـرح شـده اسـت؛ ز
رنـد کـه وقتـی سـالک بـه حقیقت رسـید شـریعت از وی سـاقط و باطـل می گردد )لو  ایـن باو
ظهـرت الحقائـق بطلـت الشـرائع(، مولـوی، جـالل الدیـن محمـد بلخـی؛ مثنـوی معنـوی، 

دفتـر پنجـم، ص 639�
2. صمدی آملی، داوود؛ شرح مراتب طهارت، ص 331 و 431�
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فـوق چنـدان اهمیتـی نـدارد؛ زیـرا تنهـا توضیـح سـه زمـان برخاسـتن از خـواب 

کـه طبـق ایـن معنـا، هـر سـه  کـه از واضحـات اسـت. بایـد توجـه داشـت  اسـت 

کـه بـرای نمـاز  کـه اهـل تهّجـد و شـب زنده داری انـد، آنـان  دسـته از مـردم، آنـان 

صبـح در اول وقـت آن بیـدار می شـوند و افـراد بـی نمـازی که پـس از طلوع آفتاب 

از خـواب برمی خیزنـد، از جهـت تقـرب بـه خداونـد در یـک درجـه هسـتند؛ زیـرا 

از مراتـب وجـود خـدا و عیـن او هسـتند. در ایـن صـورت نباید برای دو دسـته اول 

کـه ایـن خـاف عقـل و دیـن اسـت. فضیلتـی بـر دسـته سـوم قائـل شـد 

که ظاهر عبارت هم همین معنا  گر قیامت به معنای اصطاحی آن باشـد،  ا

کـه قـرآن و  کبـرا و رسـتاخیزی اسـت  را تأییـد می کنـد، ایـن سـخن نفـی قیامـت 

گفته اند. قرآن سرشار از تذکر به عظمت روز رستاخیز و هول  روایات از آن سخن 

 و اضطراب و وحشت آن است. برخی از این ایات عبارت اند از:
ا<؛1 ٮبݡً �ی �فَ سشٖ دݠاٰ

ْ
ِ�ل

ْ
ُل �ل َ عݧ ْ ب �ݫ

َ ا �ی مݡً �ݨݨْ ݦَ ْ �ی ݩتُمݧ �ݧ رݨْ فَ ��فَ ِ��فْ َك�ݧ ُ تݧ �ݧ
ݩتَّ ٮݧ َ �تَ �فݧ ْ یݧ �ݫ

َ ݧ
ك >�فݦَ

زی که کودکان را  ید، چگونه خود را )از عذاب( رو گر کافر شو  شما )نیز( ا
ید؟ کنار می دار پیر می کند بر 

ا<؛2
ݩً ݧ
ل �ی �تٖ

َ ا �ش مݡً �ݨݨْ ݦَ مݨْ �ی ݩُ هݧ ءݨݨَ
ٓ ݢ�ݣݣ�ٰ ُ�و�فَ َوݢ

َ دفݧ َ یݧ ݫ ݫ هتَ َو�ݫ
َ
ل عٰا�بِ

ْ
��فَ �ل ُّ �بݩݧ ِ �ݫ

ُ ݧ ݧ ِء �ی
ٓ

لٰا �ݘݦُ
ٓ

>ِ��فَّ ٰه

ز سـختی را  کـه رو آنـان زندگـی زودگـذر دنیـا را دوسـت دارنـد، در حالـی 
پشـت سـر خـود رهـا می کننـد.

اݦݦݩٰ 
ݩّ
��فَ * َكل ݩُ ݧ ݧ �ݦݨفݧ ِ لݫ

�ݩتَ �فݨْ ُ مݧ ِه  �ی �فٖ ی ُهمݨݦݨْ  ٖ دف
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

� ــــِم*  �ی ٖ َعطف
ْ
�ل ِا  ٮبَ

�ل�فَّ ــــ��فَ * َ��فِ 
ُ
َءݠل

ٓ
�ٰا

تَ ݧ ݧ �ݧ َ �ی >َ�ّمَ 
<؛3 ُم��فَ

َ
ْعل َس�یَ

1. سوره مزمل، آیه 17�
2. سوره انسان، آیه 27�

3. سوره نبأ، آیه 5-1�
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 آنان درباره چه چیز از یکدیگر سؤال می کنند؟ از خبر بزرگ و پر اهمیت 

)رسـتاخیز(، کـه پیوسـته در آن اختـالف دارنـد. چنین نیسـت )که آنان 

 فکر می کنند(، به زودی خواهند دانست. باز هم چنین نیست )که آنان 

می پندارند(، به زودی می دانند )که قیامت حق است(.

ݨݨْ  مݨݧ ݨُ هݧ ݩفݨْ ِكُّلِ �ْمِریݘٍ ِم�ݧ ݫ ِه * لݫ ٮی ٖ فݫ ݧ �ݧ َ بݧ ݫ ٖه َو�ݫ ݩتِ ٮݧ ِه * َوصٰاِ��بَ ٖٮی ݬݫ ݫ �بݫ
َ
ݢ� ٖه َوݢ ّݬِ مݧ

ُ
ِه * َو� �ی �فٖ

َ
َمْرُء ِم�فݨْ �

ْ
رݦُّ �ل ِ �ݨفݫ َ مݩݩَ �ی �ݨْ ݦَ >�ی

ِه<؛1 ٮی �فٖ
عفݨْ ُ �فٌ �ی

ݘْ
ا َ ٍ سش ݫ دف ِ ݫ ݩݩݘݫ �ݧ ْ�مݩَ ݦَ �ی

ز انســـان از بـــرادر خـــود، از مادر و پدرش، و همســـر و فرزندانش  در آن رو

کامـــال به خود  کـــدام از آنان وضعـــی دارد که او را  ز هـــر   می گریـــزد؛ آن رو

مشغول می سازد.

 � ݣݣ�تݨْ * ِاَودفَ رݨݦݨَ ݪِ
ّ �ݬب ُ� �فݩُ حاٰ �بِ

ْ
� �ݠل �تݨْ * ِاَودفَ ݨَ رݧ

َ ݩش ٮݧ �تَ ِك�بُ ��فݨْ ٰ��
َ
ك

ْ
� �ل َر�تݨْ * ِاَودفَ طݨݨَ �فَ ُء ��فݨْ

ٓ
مٰا � �لّ�َ >ِ�دفَ

<؛2 �تݨْ رݨَ
�فَّ

َ
َو� �ݦتݨْ  ݨݨَ مݧ

َ
ّد �تَ ٌ� مٰا  ݨْ فݧ �ݧ �فَ َر�تݨْ * َ�ِلَم�تݨْ  ْع�شِ ُ �ب ��ݦُ  ݨُ ݧ �بݧ

�تُ
ْ
�ل

آن زمان که )کرات( آسمان از هم شکافته شود، و آن زمان که ستارگان 

یاهـا بـه هـم بپیوندند، و آن  یزنـد،  و آن زمـان کـه در کنـده شـوند و فـرو ر پرا

یـر و رو گردد، )و مردگان خارج شـوند( )در آن زمان( هر  زمـان کـه قبرهـا ز

کس آنچه را از پیش و پشـت سـر فرسـتاده می داند.

لٰی  ْ ݧ صݧ  * �تَ
هتٌ ٰاِص�بَ  �ف

هتٌ
َ
ِمل  * �اٰ

َعهتٌ سشِ اٰ ٍ �ف ݫ دف ِ ݫ ݩݩݘݫ �ݧ ْ�مݩَ ݦَ �ٌه �ی ُ بݧ هتِ * ُو�ݫ �یَ ٰاسشِ عف
ْ
 �ل

ُ ݩٰٮَك َ�ٖد�ی�ش ݩݩݩݧ
ݩ ݧ ݧ ݧ تݧ �ݧ

َ
>َهْل �

<؛3 هتٍ َ ٮیݧ �فِ �فٍ ء�ٰ ݨݨݨْ ى ِم�فݨْ َ��ی �تٰ ْ �ݨݧ
هتً * ںتُ ِم�یَ ٰاً�� �اٰ �ف

زی که وحشت آن همه را فرا می گیرد[ به تو رسیده  آیا داستان غاشیه ]رو

1. سوره عبس، آیه 37-34�
2. سوره انفطار، آیه 5-1�

3. سوره غاشیه، آیه 5-1�
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کـرده و  ت بارنـد، پیوسـته عمـل 
ّ
ز خاشـع ذل  اسـت؟ چهره هایـی در آن رو

 خسته شده اند )و نتیجه ای نگرفته اند(، آنان در آتش سوزان وارد می گردند؛ 

از چشمه ای بسیار داغ به آنان می نوشانند.

کبـرا  قیامـت  آسـان اسـت.  و  بسـیار سـهل  قیامـت  آقـای صمـدی  نـگاه  در 

کارهـای روزمـره زندگی شـان. در  یعنـی برخاسـتن انسـان ها بـرای نمـاز و تـاش و 

ایـن تفسـیر، همـه انسـان ها و افعالشـان یـک چیزنـد؛ نمازگـزار مؤمـن و بـی نمازی 

کار خـود شـده، همگـی ظهـور خـدای  کـه وقـت طلـوع خورشـید برخاسـته و روانـه 

کافـر معنایـی نـدارد؛ زیـرا  کفـر و  واحـد هسـتند. در ایـن دیـدگاه زشـتی و بـدی و 

خداونـد واحـد بـه صـورت موجودات بروز و ظهور نموده اسـت و اصل و حقیقت 

همـه آنـان چیـزی جـز خـدا نیسـت.
کرد و شد بسیار1       همه یار است و نیست غیر از یار         واحدی جلوه 

طبق این عقیده انحرافی همه چیز در عالم زیبا و مقدس می شـود و، چنان 

کفر و دین یکی می شـود. گلشـن راز می سـراید، بدی و خوبی و  که شبسـتری در 
کفر و دین بود قائم به هستی           شود توحیـــد عین بت پرستی2    چو 

شـگفت اینکـه در ایـن دیـدگاه، شـیطان از همـه ممکنـات مقدس تـر اسـت. 

کـه چگونـه صمـدی _ طبـق ایـن قاعـده _ از  گذشـته نیـز خواندیـم  در مباحـث 

شـمر و یزیـد تجلیـل بسـیار می نمایـد و آنـان را پیشـگامان ورود بـه بهشـت معرفی 

می کنـد.

1� صمدی آملی، داوود؛ شرح مراتب طهارت، ص 331 و 431�
2� شبستری، محمود؛ گلشن راز، بخش 59�
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کافر و سگ قداست 

 9. »قرآن به جز خوبی چیزی ندارد و لذا استخاره کردن این آقایان هم برداشته 

می شـود. حـرف بسـیار روشـن اسـت؛ ولـی چـون مـا بـه ایـن سـوی عالـم عـادت 

کرده ایـم، دیـر می توانیـم حقایـق را بیابیـم. بـه عنـوان مثال شـما هم در قـرآن کلمه 

کلـه »کلـب« )سـگ( را...، امـا  »محمـد رسـول اهلل« را مشـاهده می کنیـد... هـم 

کلـب را می توانیـد بـدون وضـو دسـت بزنیـد؟ می بینیـد نمی شـود؛ در  کلمـه  آیـا 

گر  کـه فرمودنـد: »الوضـوء نـور« ... حتـی ا هـر دو صـورت بایـد وضـو داشـته باشـید، 

کافـر و مشـرک و منافـق و شـراب و امثـال ذلـک را مشـاهده  در قـرآن اسـم سـگ و 

کردیـد، نبایـد بـه آنهـا بـدون وضـو دسـت بزنید. پـس ابتدا بایـد نورانی شـوید، بعد 

بـه نـور نزدیـک شـوید.

کلمـه ای در قـرآن همچـون  کـه بـه دسـت زدن  ... حـال بـا ایـن بیـان آیـا آنهـا 

کـه از چهـار حـروف »کاف« و »الف« و »فاء« و »راء« تشـکیل شـده، بدون  »کافـر«، 

که در خارج  طهارت اجازه نمی دهند، آیا به ما اجازه می دهند به بدن شخصی 

کافر اسـت بدون وضو دسـت بزنیم؟ می فرمایند: نخیر، باید باز هم   وجود دارد و 

گهـان می بینـی »خـدا اسـت دارد خدایـی می کنـد« و نظام  وضـو داشـته باشـی. نا
االهـی بـه بهتریـن شـکل پیـاده شـده و ذره ای خـاف در آن وجـود ندارد«.1

نقد: چند نکته در این سخنان قابل تأمل است:

یـم بـدون وضـو بـه واژه هـای قـرآن دسـت بزنیم بـه این  گـر مـا اجـازه ندار الـف( ا

کام خـدا و محتـرم اسـت؛ امـا ایـن سـخن بـه معنـای آن  کـه قـرآن  علـت اسـت 

1. صمدی آملی، داوود؛ شرح مراتب طهارت، ص 295 و 296�
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کافر و منافق و همچنین قمار و زنا و شراب هم محترم که وجود خارجی   نیست 

کریم، قمار، زنا و شراب را حرام کرده و این اعمال   است. خداوند متعال در قرآن 

کـه بـه ایـن اعمـال ناشایسـت  را از پلیدی هـای شـیطان شـمرده و انسـان هایی 

مبـادرت می کننـد را بـه دوزخ وعـده داده اسـت. بـا این گفتارهـای صریح قرآنی، 

که چون نمی توانیم این واژه ها را در قرآن بدون وضو لمس  گفت   چگونه می توان 

گویـا آقـای  کنیـم، پـس معانـی آنـان نیـز در خـارج از قـرآن، نورانـی و محترم انـد؟ 

صمـدی احـکام لفـظ را بـه خـارج سـرایت می دهـد.

ب( از مسلمات دینی و عقلی است که امثال کلب، کافر و شراب در خارج 

از الفــاظ قــرآن هیــچ احترامــی ندارنــد؛ بنابرایــن اســتدالل آقــای صمــدی آقــای بــر 

تقدیــس ایــن واژه هــا و همچنیــن نورانــی بــودن معانــی آنهــا در خــارج، سفســطه ای 

کــه دعــوت بــه سفســطه گویی و سفســطه بافی ایشــان  بیــش نیســت. هــر چنــد هــر 

کمــال پنــدارد، ســخن یــاد شــده  را پاســخ مثبــت دهــد و آن را نشــانه رشــد و 

 را نیز باید تأیید نماید!

کـه  کیـزه ای می دانـد  ک و پا کافـر را پـا کـه  ج( ایـن سـخن آقـای صمـدی آملـی 

انسـان حـق نـدارد بـدون وضو به او دسـت بزند، نتیجه عقیـده به وحدت وجود و 

یات خداوند 
ّ
موجود صوفیه است؛ زیرا در این دیدگاه، تمام اشیا ظهورات و تجل

ی زمیـن به  کافـر هـم از جملـه اشـیا اسـت و _ نسـتجیر بـاهلل _ خداونـد رو هسـتند. 

ی هـم بـه صراحـت ـی و ظهـور نمـوده اسـت؛ چنانکـه خـود و
ّ
کافـر تجل  صـورت 

گهان می بینی خدا است دارد خدایی می کند«. گفته است: »نا  

کـه آقـای صمـدی آملی کافر خارجی را همچـون الفاظ آنها  د( چگونـه اسـت 

ک و طاهـر می انگارد، اما به راحتی علمای وارسـته  کریـم بـا صراحـت، پا در قـرآن 

www.ebnearabi.com



عرفان، از حقیقت تا پندار  )1(  60

وحـدت  تفکـرات  بـا  کـه   _ را  طهـارت؟مهع؟  و  عصمـت  خانـدان  نورانـی  مکتـب 

وجـودی مخالـف و قائـان بـه آن را گمـراه می داننـد _ مـورد هجمـه و اهانـت خـود 
قـرار می دهـد و آن بزرگـواران را قشـری نگـر و نفهـم معرفـی می کنـد.1

که در رساله اش وحدت شخصی وجود )وحدت وجود و موجود(   1. صمدی آملی مرجعی را 
ید: »او به یک الغ هم نمی ارزد«. )نور الصادق،  را رد کرده، جاهل و عوام علما خوانده و می گو
 شـماره 21 و 22، ص 178(. در همیـن شـماره مجلـه، متـن سـخن آقـای صمـدی آملـی 

ذکر شده است.
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ی،  در بخــش پیــش، نمونه هایــی از باورهــای آقــای صمــدی آملــی را از آثــار و

کــه در جلســات بــه  ی را  کردیــم. در ایــن بخــش پــاره ای از ســخنان و بیــان و نقــد 

یابی و نقد کرده است ارز  اصطاح عرفانی در بین طرفداران و مریدان خود بیان 
کرد.1  خواهیم 

اهانت به مراجع وفقها

کــرد. بعــد حــاال  کــه بــه وحــدت رســیده نبایــد قضــاوت  کســی  1. »راجــع بــه 

ایــن  در  را  بــزرگان  کلمــات  الحــق«  »أّنــه  شــریف  رســاله  در  می آیــد  شــخصی 

کــه محجــوب اســت و اســماء  کســی  کنــد[ خــوب، یــک  جهــات بفرمایــد ]نقــد 

کثــرت محضــه بــه ســر می بــرد بــا  اهلل و حقایــق عالــم برایــش ظهــور نکــرده و در 

کــه در وحــدت و مقــام  کســی  کام اون  کــه حــرف و  کــه حــق نــدارد  ایــن دیــد 

ــم  ــن عل ــا ای ــان ب ــون ایش ــه چ ک ــد  کن ــه  ــرد مراجع ــر می ب ــه س ــدت، ب ــرت در وح کث

ــا رو بفهمــه، چطــور  ــه حــرف اون آق ــا ایــن فکــر چطــور می تون ــد ب ــا ایــن دی انــدک ب

می خواهــد بچشــه، چطــور می خــواد در متــن جانــش بهــش برســه، ایــن الزمــه اش 

 1. فایل صوتی تمام مطالبی که در این بخش از آقای صمدی، بدون هیچ دخل و تصرفی، مطرح
www�darassadegh�com می شود، در سایت نورالصادق؟ع؟ موجود است 
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کنــد؟!  کار می خــواد بایــد حــاِل اون آقــا بهــش دســت بــده، حــاال بیــاد قضــاوت 

کــه در وحــدت  کســی  کثــرت محــض اســت، حــق نــداره حــرف او  اونکــه در 

ــام  ــداره در اون مق ــق ن ــت، ح ــرت اس کث ــدت در  ــر در وح ــا باالت ــت ی ــض اس مح

کنــه«. قضــاوت 

کریم می فرماید: نقد: قرآن 
1�> �فَ �ی ْم صٰاِد�تٖ ݩتُ ٮݧ فݨْ ْم ِ��فْ ُك�ݩݧ

ُ
ك هٰا�فَ ݨْ رݨݧ ُ �� �ب

تُ ْل هٰا�ݧ >�تُ

ید. ر یانید، برهان خود را پیش آو گر راستگو بگو ا

براسـاس تعالیـم اهل بیـت؟مهع؟ نیـز خداونـد، بـرای تشـخیص حـق از باطـل، 

کاظـم؟ع؟  گذاشـته اسـت. امـام  دو حجـت ظاهـری و باطنـی در اختیـار انسـان 

خطـاب بـه هشـام بـن حکـم فرمـود:

ا  ّمَ
َ
ـًة َباِطَنـًة َفأ ـًة َظاِهـَرًة َو ُحّجَ َتْیـِن ُحّجَ ـاِس ُحّجَ ـی الّنَ

َ
»َیـا ِهَشـاُم ِإّنَ هلِلَِّ َعل

2.» 
ُ

ُعُقول
ْ
َباِطَنـُة َفال

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ـُة؟مهع؟ َو أ ِئّمَ

َ ْ
ْنِبَیـاُء َو األ

َ ْ
ُسـُل َو األ اِهـَرُة َفالّرُ

َ
الّظ

 ای هشام، خدا بر مردم دو حجت دارد: حجتی ظاهری و حجتی باطنی. 

حجت ظاهری رسـولن، پیامبران و ائمه؟مهع؟ هسـتند و حجت باطنی 
عقول ]انسـان ها[ است.

امام صادق؟ع؟ نیز به ابوحمزه ثمالی فرمود:

ُکّلِ َما َقال «. َقُه ِفي  ِة َفُتَصّدِ ُحّجَ
ْ
ْن َتْنِصَب َرُجاًل ُدوَن ال

َ
اَك أ »ِإّیَ

بپرهیـز از اینکـه شـخصی را بـدون دلیل پیشـوای خود قـرار دهی و هر چه 
او گفـت تصدیق نمایی.

1. سوره بقره، آیه 111�
کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، ج 1، ص 16�  .2
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ی  کســـی پیـــرو کورکورانـــه از  مســـلمان پیـــرو قـــرآن و اهـــل بیـــت؟مهع؟ هرگـــز 

کـــه برخـــی در ســـیر و ســـلوک ارائـــه می دهنـــد  نمی کنـــد و بـــرای ادعاهـــا و ســـخنانی 

یـــخ تشـــّیع،  دلیـــل می طلبـــد. چنیـــن شـــخصی بـــه روشـــنی می دانـــد در طـــول تار

کـــه از همیـــن راه بـــه اغـــوای مـــردم ســـاده لـــوح و  همـــواره در برابـــر شـــیادان بســـیاری 

ـــوی  ـــاالت معن کم ـــه  ـــیدن ب ـــه رس ـــد ب ـــه من ـــت و عاق ـــب حقیق ـــال طال ـــن ح در عی

پرداخته انـــد؛ عالمـــان وارســـته مکتـــب نورانـــی خانـــدان عصمـــت و طهـــارت تفکـــر 

ـــت؟مهع؟  ـــل بی ـــارف اه ـــح مع ـــف صری ـــز و مخال کفرآمی ـــود را  ـــود و موج ـــدت وج وح

کـــه صاحبـــان عقیـــده وحـــدت وجـــود و  اعـــام نموده انـــد. ایـــن در حالـــی اســـت 

کـــه  ـــر هـــر حـــرف باطلـــی  کـــه عالمـــان و فقهـــای متعّهـــد در براب موجـــود توقـــع دارنـــد 

کننـــد. آقـــای صمـــدی  برخاســـته از ایـــن دیـــدگاه انحرافـــی اســـت، ســـکوت اختیـــار 

کثـــرت محـــض  کنـــد؛ زیـــرا او در عالـــم  می گویـــد: »کســـی حـــق نـــدارد بـــه او اعتـــراض 

کن اســـت«. اینـــان همـــواره مخالفـــان خـــو را بـــه نفهمـــی و ســـطحی گری  ســـا

 متهم می کنند.

 صوفیان براساس عقیده وحدت وجود و موجود شیطان را تقدیس می کنند

  و او را سید الموحدین معرفی می نمایند.1 بت پرستی را خداپرستی می خوانند،2 

گفتـن ال إلـه اال اهلل شـرم  انبیـای االهـی را بـه نقـص معرفـت متهـم می کننـد،3 از 

دارنـد،4 فرعـون را عیـن خـدا می دانند،5 و همه چیـز را در عالم زیبا و خیر محض 

1. المعتزلی، ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البالغة، ج 1، ص 107�
گلشن راز، ص 88� 2. شبستری، محمود؛ 

3. ابن عربی، محیی الدین؛ فصوص الحکم، ج 1، ص 192�
4. حسن زاده آملی، حسن؛ الهی نامه، ص 62�

5. ابن عربی، محیی الدین؛ فصوص الحکم، ج 2، ص 311�
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کـه بایـد با وضو او را مّس نمود2 و سـگ  ک و مطّهـر می داننـد  کافـر را پـا می داننـد.1 

کسـی  گـر  کثافـات را هـم _ نسـتجیر بـاهلل _ عیـن خـدا می داننـد. حـال ا و خـوک و 

کـه روح هـر مسـلمان و متشـّرعی را مـی آزارد، باطـل  کـه تمـام ایـن عقایـد،  بگویـد 

ی گفتـه شـود که  اسـت، بایـد بـه نفهمـی و بـی شـعوری متهـم شـود؟ آیـا بایـد بـه و

کـه  قضـاوت نکـن؛ زیـرا تـو در عالـم کثـرت هسـتی و هنـوز بـه وحـدت نرسـیده ای 

بدانـی جـز خـدا در عالـم موجودی نیسـت؟

خداوند عین موجودات جهان
گر خلق برداشـــته شـــود خدا نمی ماند ... خوب، از شما سؤال می کنم:  2. »ا
یم، ســـؤال:  مـــا بیاییـــم زمین، آســـمان، آفتاب، مـــاه، ملک، همـــه را مطلقًا بردار
کل عوالـــم موجودی را  آیـــا خدایـــی می مونه؟ خـــدا خدا می مونـــه اصا دیگـــه؟ 
یـــم، خلق برداشـــته بشـــه مطلقا، خلق برداشـــته بشـــه، اصـــًا خدایی باقی  بردار
یـــم معدوم  گـــر مـــا بســـاط گداهـــای نظام هســـتی رو مطلقـــًا بردار می مونـــه؟ ... ا
گـــر قراره  بکنیـــم هیـــچ بشـــه، در فرض قضیـــه آیا حـــق می مونه یا نـــه؟ نه، چون ا
حـــق بمونـــه اون حـــق می شـــه وحـــدت عـــددی ]و ما وحـــدت عـــددی را باطل 

می دانیم[«.

کـه عقیـده باطـل وحـدت وجـود و موجـود را به  نقـد: آقـای صمـدی بـرای ایـن 

کنـد، اسـتدالل فـوق را مطرح می کند و در پی آن اسـت که بگوید  مریدانـش القـا 

زمیـن و آسـمان و ملـک و فلـک و همـه اشـیا چیـزی جز ذات خداوند نیسـتند که 

که  یخته شـده اند. از این سـخنان به خوبی آشـکار می شـود  گون ر گونا در قوالب 

1. شبستری، محمود؛ گلشن راز، ص 75�
2. صمدی آملی، داوود؛ شرح مراتب طهارت، ص 296-295�
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از دیـدگاه آقـای صمـدی آملـی و هـم فکرانـش، جمـع تمـام اشـیا می شـود خـدای 

واحـد احـد؛ یعنـی نمی تـوان در عالـم بـه خـدا معتقد بـود و ظهورات و شـئوناتی را 

گـر تجلّیـات و شـئونات در عالـم نباشـد، خـود خـدا هم در  ی قائـل نبـود و ا بـرای و

گر همه موجودات معدوم  ی قائل است که ا عالم نخواهد بود. به همین جهت و

شـوند و فقـط حـق بمانـد، وحـدت حـق وحدت عددی اسـت و وحـدت عددی 

باطـل اسـت؛ بنابرایـن نمی تـوان خداونـد را بـدون ظهـورات و تجلیـات او فـرض 

 کرد؛ اما در تعالیم خاندان عصمت و طهارت؟مهع؟ خداوند بود و هیچ موجودی
کرد و خلق را ایجاد نمود.1  نبود، سپس اراده 

گــر خداونــد بــه تنهایــی باشــد و هیــچ مخلوقــی  در آمــوزه معصومــان؟مهع؟ ا

موجــود نباشــد، همچنــان وحــدت خداونــد وحــدت عــددی نخواهــد بــود؛2 زیــرا 

کــه خداونــد  معنــای وحــدت خداونــد طبــق روایــات معصومــان؟مهع؟ ایــن اســت 

کــه ثانــی و شــریک و شــبیه نــدارد: »واحــد ال ثانــی لــه«، »واحــٌد ال  واحــدی اســت 

گــر خداونــد همــه اشــیا را معــدوم  شــریک لــه«، »واحــٌد ال شــبیه لــه«.3 بنابرایــن ا

گــردی بــر  کــه از ابتــدا چنیــن بــود _ خــدا خــدا خواهــد بــود و  گونــه  ســازد _ همــان 

کبریایی او نمی نشیند. ساحت 

یه )صدوق(،   1. ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی، ج 1، ص 90 و 134 و ج 8، ص 94؛ ابن بابو
محمد بن علی؛ التوحید، ص 67 و 145�

کـه در توحیـد صـدوق آمـده؛ بـر  2. وحـدت عـددی طبـق روایـت حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟؛ 
خداونـد روا نیسـت. وحـدت عـددی یعنـی واحـدی که دومی هم داشـته باشـد. درعالم هر 
یـد یـک فـرد  کنیـم دومـی هـم دارد، بـرای مثـال یـک فـرد از افـراد بشـر بـه نـام ز »یکـی« را پیـدا 
اسـت )وحـدت عـددی(، امـا دومـی نیـز دارد بـه نـام عمـرو و سـومی بـه نـام بکـر و چهارمـی 

بـه نـام خالد.
3. مجلسی، محمدباقر؛ بحاراألنوار، ج 3، ص 304 و ج 9، ص 337، و ج 10، ص 76�
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دفاع جانانه از صوفیان

و  عرفـان  حرف هـای  می کننـد،  توجهـی  بـی  خـدا  بنـدگان  بـاز  »اخیـرًا   .3

صوفی گـری را بـاز مطـرح می کننـد. عـده ای بـی توجـه، از بعضـی از مراجـع اسـتفتا 

کـه آیـا صوفی هـا راهشـان درسـت اسـت؟ آیـا عارفـان حرفشـان درسـت  می کننـد 

فرمایشـاتی  و  می کننـد  توجهـی  بـی  متأسـفانه  هـم  مراجـع  از  بعضـی  و  اسـت؟ 

کردنـد.  کـه از یکـی از بنـدگان خـدا شـنیدم یعنـی نوشـته، اسـتفتاء  می فرماینـد 

کـه مطلـق تمـام فرقـه صوفیـه هـم انحـراف دارنـد، همـه مثـًا از دیـن  جـواب داده 

کار بـه ایـن حرف هـا؟ تـو چهـار تـا احـکام خـودت را  منحرف انـد. آقـا شـما را چـه 

بگـو و بنویـس. آنجـا بنشـین اسـتخراج کـن. تو چـه کار داری به این بنـدگان خدا؟ 

این هـا بـرای خودشـان شـب دارنـد، بـرای خودشـان روز دارنـد، مـا کـه نمی خواهیـم 

کنیـم؛ امـا بـه چـه حسـاب؟ شـما چـه  گروه هـا را تأییـد یـا نعـوذ بـاهلل تخطئـه  تمـام 

کـش و مکـش بشـود و  کـه بـازی در مـی آری؟ بـازار را آشـفته می کنـی و  کاری داری 

کافرند. چهار تا جاهل هم راه بیفتند بگویند  کافرند، عرفا  بعد بگویند باز صوفیه 

اینهـا مرتدنـد و مرتـد را بایـد کشـت و بـاز فـردا ترورهـا شـروع بشـود، جنایت ها شـروع 

کـه سـؤال می کنـد  کار داری آشـفته بـازار بشـود؟ توجـه ندارنـد، نـه آن   بشـود. چـه 

کرده عنود است، نه آن که جواب سؤال فتوایش را می دهد  توجه دارد، یا خدای نا

کار می کند«. که بنده خدا دارد چه  متوّجه است یا جاهل است. نمی داند 

نقد:

گـر بـر اسـاس وحـدت وجـود و موجـود، همـه موجـودات و افعـال آنـان  الـف( ا

کـه  کسـانی  از جلـوات و شـئون حـق متعـال هسـتند، جایـی بـرای اعتـراض بـه 

کـه فتـوا داده انـد و صوفیـه را باطـل دانسـته اند  کرده انـد و مراجـع عظامـی  اسـتفتا 
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کـه احیانـًا صوفیـه را مرتـد  کسـانی  باقـی نمی مانـد؛ زیـرا همـه ایـن افـراد و حتـی 

می داننـد و آنـان را تکفیـر یـا ترور می کنند، از شـئونات خداوند هسـتتند و دسـت 

کـه همـه ایـن افعـال را مرتکـب می شـود؛ بنابرایـن  حـق، بلکـه خـود حـق، اسـت 

 نبایـد کسـی را مـورد طعـن و مامـت و سـرزنش قـرار داد؛ زیـرا طعن بر آنـان طعن بر 

 خدا اسـت. آقای صمدی در حقیقت با این اعتراض، براسـاس وجدان خویش 

 اعتراف کرده است که این افراد غیر خداوند و مباین با او هستند؛ چرا که کارهای 

ی توجه ندارد  به خیال خودش ناپسند و جاهانه را به آنان نسبت داده است. و

یشـه اعتقـاد باطـل خـودش اسـت و نادرسـتی عقلـی   کـه ایـن  بیـان تیشـه ای بـه ر

و وجدانی نظریه وحدت وجود را نشان می دهد.

گــر مراجــع عظــام صوفیــه و تمــام فرقه هــای آن را باطــل و انحرافــی معرفی  ب( ا

کرم؟لص؟ به پشتوانه   می کنند، به تبعیت از خاندان طهارت؟مهع؟ است. پیامبر ا

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حســن  بیــم داد.1  از خطــر صوفیــان  را  امــت  االهــی،  وحــی 

بصــری صوفــی را بــرادر شــیطان و ســامری امــت خوانــد.2 امــام صــادق؟ع؟ بنیــان 

گــذار تصــوف، ابــو هاشــم صوفی، را فاســد العقیــده خواند.3 و همچنیــن صوفیان 

ــر بنــای صوفیــه را  را دشــمنان اهــل بیــت؟مهع؟ معرفــی فرمــود.4 امــام رضــا؟ع؟ زی

ثنـی عشـر فـی الـرد علی الصوفیـة، ص 34؛ قمـی، عباس؛  1. حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن؛ اإل
سـفینة البحـار، ج، 5 ص 200�

2. طبرسی، احمد بن علی؛ الحتجاج، ج 1، ص 369�
ثنی عشر فی الرد علی الصوفیة، ص 50؛ مقدس اردبیلی،  3. حر عاملی، محمد بن حسن؛ اإل

 احمد بن محمد؛ حدیقة الشیعة، ج 2، ص 749�
ثنـی عشـر فی الـرد علی الصوفیـة، ص 49؛ قمـی، عباس؛  4. حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن؛ اإل

سـفینة البحـار، ج 5، ص 198�
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جهالــت، ضالــت و حماقــت خوانــد.1 امــام هــادی؟ع؟ تمــام فرقه هــای صوفیــه 

کننــده پایه هــای دیــن معرفــی فرمــود و صوفیــان و  را منحــرف و آنــان را ویــران 

ایــن  پیــروان  عســکری؟ع؟  امــام  نامیــد.2  آنــان  پســت ترین  را  تشــیع  مدعیــان 

مکتــب را بدتریــن مردمــان خوانــد.3 امــام عصــر عجــل اهلل فرجــه الشــریف دربــاره 

ج و دیگــر صوفیــان زمــان، توقیــع لعــن صــادر نمــود4 و احادیــث 
ّ

منصــور حــا

کــه توســط معصومــان؟مهع؟ در رّد صوفیــه و بیــان انحرافهــای آنــان  متعــدد دیگــری 

کتاب هــای حدیثــی معتبــر شــیعه وارد  فرموده انــد و در بیــن مســلمانان رایــج و در 

شــده اســت.

بـــا وجـــود ایـــن نصـــوص روایـــی، آقـــای صمدی بـــر چـــه اساســـی از تصوف 

حمایـــت می کنـــد و بـــه فقهـــای عظـــام و مکتـــب نورانـــی خانـــدان عصمـــت و 

گروه را   طهارت؟مهع؟ اهانت می نماید و تمام احادیث معصومان؟مهع؟ درباره این 

کلی نادیده می گیرد؟ به 

ثنـی عشـر فـی الـرد علـی الصوفیـة، ص 31؛ قمـی، عبـاس؛  1. حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن؛ اإل
سـفینة البحار، ج 5، ص 200�

 2. مقـــدس اردبیلـــی، احمـــد بـــن محمـــد؛ حدیقـــة الشـــیعة، ج 2، ص 749؛ قمـــی، عباس؛ 
سفینة البحار، ج 5، ص 200�

الصوفیـة، ص 198؛ مقـدس  الـرد علـی  فـی  ثنـی عشـر  اإل بـن حسـن؛  3. حـر عاملـی، محمـد 
سـفینة  عبـاس؛  قمـی،  785؛  ص   ،2 ج  الشـیعة،  حدیقـة  محمـد؛  بـن  احمـد  اردبیلـی، 

 �57 ص   ،5 ج  البحـار، 
4. طبرســـی، احمـــد بن علـــی؛ الحتجاج، ج 2، ص 474؛ فیض کاشـــانی، محمد محســـن 
بن شـــاه مرتضی؛ نـــوادر األخبـــار، ص 235؛ حر عاملی، محمد بن حســـن؛ اثبـــات الهداة 
 بالنصـــوص والمعجـــزات، ج 5، ص 393؛ مجلســـی، محمـــد باقـــر؛ بحاراألنـــوار، ج 51،
 ص 380؛ یـــزدی حائـــری، علی؛ إلـــزام الناصب فـــی اثبات الحجـــة الغائب؟جع؟، ج 1، 

ص 395�
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ج( در برابـر ایـن سـخنان توهیـن آمیـز آقـای صمـدی ماننـد »آقـا شـما را چـه 

کار داری بـه ایـن  کار بـه ایـن حرف هـا، تـو چهـار تـا احـکام خـودت را بگـو، تـو چـه 

کـه  ی پرسـید  کـه بـاز درمـی آوری« می تـوان از و بنـدگان خـدا، شـما چـه کار داری 

امـام عصـر عجـل اهلل فرجـه الشـریف چـه کسـانی را حجـت بـر مـردم قـرار داد؟ آیـا 

مـردم را بـه صوفیـه و فاسـفه ارجـاع فرمـود یا بـه مراجع عظام؟ آیـا مرجعی که، بنا 

گاه می سـازد،  گاه را آ بـر وظیفـه اش، جـواب اسـتفتائات را می دهـد و شـیعیان ناآ

کننـد تـا صوفیـه  سـزاور چنیـن سـخنانی اسـت؟ آیـا مراجـع و فقهـا بایـد سـکوت 

کـه بخواهنـد ایجـاد کننـد و پیـروان خانـدان عصمت و  هـر انحـراف و مفسـده ای 

طهـارت؟مهع؟ را بـه سـوی جهنـم ببرنـد؟

که  کلی،  کـــه صوفیان براســـاس مبنای صلـــح  نکتـــه قابل توجه این اســـت 

نتیجـــه پنـــدار وحدت وجود اســـت، با تمام ادیـــان و فرقه ها آشـــتی دارند؛ اما در 

یخ بزرگ ترین دشـــمن فقها بوده اند و دشمنی شـــان را با شـــدت بســـیار  طـــول تار

کرده اند. آشـــکار 

گمراهی   آری فقیهان هرگز سکوت نمی کنند و با فتاوای هدایت گر خود اهل 

هـزار سـال همـواره  از  بیـش  بـه مردمـان معرفـی می نماینـد؛ چنانکـه در طـول  را 

انحـراف و ضالـت تمـام فرقه هـای صوفیـه را به مردم گوشـزد و حضور در محافل 

کرده انـد. در عصـر حاضـر نیـز همـه مراجـع عظـام، از  و مجالـس آنـان را تحریـم 

جملـه حضـرات آیـات خویـی، گلپایگانـی، مرعشـی نجفی، بروجـردی، حکیم، 

گلپایگانـی، وحید خراسـانی، مکارم شـیرازی،  کـی، تبریـزی، صافـی  میانـی، ارا

شـاهرودی،  همدانـی،  نـوری  گرگانـی،  علـوی  دوزدوزانـی،  فّیـاض،  سیسـتانی، 

لنکرانـی، بهجـت، مقـام معظـم رهبـری و بسـیاری دیگـر، صوفیـه را اهـل بدعـت 
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دانسـته و حضـور در محافـل آنـان را ممنـوع اعـام فرموده انـد.1

د( نـه تنهـا وظیفـه مراجـع عظـام، بلکه وظیفه هر عالم و محقق و شـیعه غیور 

اسـت کـه در برابـر انحرافـات صوفیـه بایسـتد و بـا عقاید آنان جهـاد علمی نماید. 

در ایـن صـورت دیگـر کسـی فریـب تعابیـر به ظاهر علمی و اسـتداللی ایـن گروه را 

کـه جز مغالطه و سفسـطه نیسـت، نمی خورد.

هـ( سـخنان آقای صمدی درباره کشـت و کشـتار و ترور چیزی جز جوسـازی 

ی موازیـن فقهـی سـخن می گوینـد و  نیسـت. فقهـای عظـام شـیعه همـواره بـر رو

چنیـن اعمالـی از شـأن ایشـان به دور اسـت.

نفی عادت به خداوند و خوبی ها

کـرد، حتـی عـادت بـه ائمـه. هر چیزی برای انسـان  4. »از عـادات بایـد پرهیـز 

یه، حتی سیر  گر عادت بشود گرفتار یه، حتی چله گیری هم ا عادت بشود گرفتار

که دور ائمه بودند  یه ... اینکه اینهایی  گرفتار گر عادت در بیاد  و سلوک عملی ا

که به ائمه عادت می کردند، عادت نمی ذاره آدم   برکت نداشـتند، سـّرش اینکه 

که جمال که از جنبه صفات االهی رو هم می فرمایید  کنه، اینکه   برکت را پیدا 

کـه آدم بـا خـدا هـم عـادت نکنـه،  و جـال داره، اصـًا جـال واسـه ایـن اسـت 

ت نمی بـری.«
ّ

گـر بـا خـدا هـم عـادت بکنـی لـذ چـون ا

آن  سـهولت  سـبب  کـه  اسـت  کاری  انجـام  تکـرار  معنـای  بـه  عـادت  نقـد: 

امـام خمینـی؟هر؟  نـور الصـادق؟ع؟، شـماره 29 و 30، ص 225-200�  1. ر.ک: فصـل نامـه 
می فرمایـد: صوفیـه  دربـاره 

ین طایفـــه من وفــا ندیدم هرگـز     از  صـــوفـــی ها   صفــا   ندیدم    هـرگــز               ز
یند                با خود بینــــــی   فنـــــا   ندیدم هرگز گو که فاش أنا الحق    این مدعیان 

www.ebnearabi.com



73بخش سوم: نگاهی به دیگر سخنان صمدی آملی 

که سبب آسانی  گرفتن و انس یافتن به چیزی است   می شود؛ به تعبیر دیگر، خو 

گونه است: و همراهی آن چیز برای انسان می شود. عادت دو 

کـه مانـع از رشـد شـخصیتی انسـان می شـود،  الـف( عـادت بـه امـر قبیحـی 

ماننـد پرخـوری، پرحرفـی، پرخوابـی، لذت پـروری، پرخاش گـری، تنبلـی و ده هـا 

کنـد. کـه سـزاوار اسـت انسـان عاقـل از آنهـا دوری  عـادت منفـی دیگـر 

که سبب رشد شخصیتی انسان و تزکیه  ب( عادت به امر نیک و پسندیده 

ی می شـود، ماننـد: کم خـوری، کم گویـی، کم خوابـی، مطالعـه، ورزش، با  نفـس و

یارت عاشـورا خواندن، انس  فکـر و تأمـل سـخن گفتـن، سـر وقت نماز خوانـدن، ز

کـردن، ادب  بـا قـرآن و اهـل بیـت؟مهع؟، بـا عطر نماز خواندن، سـحرخیزی، سـام 

داشـتن و ده هـا مـورد دیگـر. انسـان عاقـل هرگـز ایـن آداب خـوب را رهـا نمی کنـد و 

سـعی می کنـد در ایـن امور ثبات و تداوم داشـته باشـد.

کـه عادات به کارهای خوب و شایسـته زمانی ناشایسـت  بایـد توجـه داشـت 

کـه همـراه بـا توجـه و نیـت خالـص و بصیـرت و معرفـت نباشـد. راه حـل  اسـت 

کـه بـه نمـاز  کسـی  کار نیسـت؛ زیـرا مثـًا بـه  دوری از چنیـن عاداتـی نیـز تـرک آن 

کنـد، بلکـه  گفـت مدتـی نمـازش را تـرک  کـرده اسـت نمی تـوان  خوانـدن عـادت 

بایـد بـا تذکـر و تنبـه مناسـب او را متوجـه نمـود کـه نمـازش را بـا بصیـرت و حضـور 

قلـب و نیـت خالـص بخوانـد.

ذکرهای ســاختگی و دستور العمل های ذوقی

ــه،  ــه شــب بیســت و ســوم مــاه مبــارک رمضان ــوط ب 5. »ایــن برنامــه فقــط مرب

ــا  ــا طاهــُر ی ــا ُطهــر ی ــوم بفرماییــد: ی کلمــه را بفرماییــد، بلــه مرق ــار ایــن پنــج  225 ب
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کلمــه در حــال ســجده، بلــه در یــک  طهــوُر یــا طیهــوُر یــا طیهــاُر، بلکــه ایــن پنــج تــا 

ی مهــر بگــذار، بلــه ایــن پنــج  وقتــی از شــب در حــال ســجده، ســر مبــارک را رو

ئکــه نــازل  کلمــه رو بلــه 225 مرتبــه، .... مجــّرٌب جــّدًا. بــرای ایــن شــخص ما

می شــوند و او را شســت و شــو می دهنــد.«

ــی و  ــد، ذوق ــال را خوان ــد متع ــا خداون ــا آنه ــد ب ــه بای ک ــی  ــماء و صفات ــد: اس نق

کنیــم و بــا  یــم از پیــش خــود ذکــری را اختــراع  ســلیقه ای نیســت و مــا حــق ندار

گهربــار ایــن مطلــب را بارهــا   آن خــدا را بخوانیــم. معصومــان؟مهع؟ در ســخنانی 

کرده اند: یادآوری 
 ِبَما َوَصْفَت ِبِه َنْفَسَك «؛1

َّ
ِصُفَك ِإل

َ
 أ

َ
ُهّمَ ل

َّ
»الل

 خداونـدا!، تـو را وصـف نمی کنیـم، مگـر بـه آن چیزی که خـودت را به آن 
کرده ای«. وصف 

»َفِصُفوُه ِبَما َوَصَف ِبِه َنْفَسُه «؛2

کرده است«. که خود را وصف  کنید آنچنان  پس او را وصف 

 ِبَما َوَصَف ِبِه َنْفَسه «؛3
َّ

 ُیوَصُف ِإل
َ

َخاِلَق ل
ْ
»ِإّنَ ال

کرده است. خالق وصف نمی شود مگر با آنچه خود را با آن وصف 

و  عصمـت  خانـدان  یـا  کریـم  قـرآن  از  صمـدی  آقـای  شـده  توصیـه  ذکـر  آیـا 

کـدام لغت هسـتند و چه  طهـارت؟مهع؟ نقـل شـده اسـت؟ »طیهـور« و »طیهـار« از 

کتاب هـای دعـا و منابـع روایـی و حدیثـی اثـری از ایـن ذکـر  معنایـی دارنـد؟ در 

کلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی، ج 1، ص 101�  .1
2. همان، ص 102�

3. همان، ص 138�
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یشـه  که هیچ ر دیده نمی شـود؛ ظاهرًا این ذکر از ذکرهای اختراعی ایشـان اسـت 

و مبنایـی نـدارد.

از طرفـــی بهترین و پر فضیلت ترین ماه خداوند ماه رمضان اســـت و بهترین 

شـــب های مـــاه رمضان، شـــب های قـــدر و در بین شـــب های قـــدر، بهترین آن 

شـــب بیســـت و ســـوم اســـت. اهـــل بیـــت؟مهع؟ بـــرای ایـــن شـــب عزیـــز دعاها و 

کتابهـــای دعا ضبط شـــده اســـت و  کـــه در  کرده انـــد  مناجات هایـــی را توصیـــه 

 پیـــروان راســـتین معصومان، بـــه جای این ذکرهـــای ســـاختگی، از آن مضامین

 عالی بهره می گیرند.

انکار خلود فرعونیان و طاغوت ها

یـارت  کـه در ز 6. »مقـام خلـود در جهنـم فقـط بـرای چهـار نفـر باقـی می مانـد 

 عاشورا فرمود: »اللهم العن اواًل ثم الثاني والثالث والرابع«. مابقی همه درمی روند، 

یعنـی فرعون هـا در می رونـد، شـدادها در می رونـد، هـارون الرشـیدها در می رونـد، 

مأمون هـا در می رونـد ... جهّنـم نظـام هسـتی همیـن چنـد نفرنـد و بقیـه هـم از 

محمدی انـد«. درخـت 

نقد:

الــف( ایــن ســخن آقــای صمــدی مخالــف بــا اعتقــاد خــود ایشــان، یعنــی 

وحــدت وجــود و موجــود و نظریــه صوفیانــه همــه خداییــی اســت؛ زیــرا براســاس 

یارت عاشــورا و بقیه جهنمی ها نیســت  ایــن نظریــه، تفاوتــی بیــن آن چهار نفر در ز

 و همــه از اطــوار و شــئون خداونــد متعــال هســتند. چــرا همــه از جهنــم در می رونــد

کــه در آغــاز ایــن اثــر نقــل   و ایــن چهــار نفــر می ماننــد؟ خــود ایشــان هــم در عبارتــی 
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شــد، بــا ایــن ســخن موافــق نیســت و آن چهــار تــن را هــم بهشــتی می دانــد.

ب( ایـــن ســـخن مخالـــف نـــّص صریـــح قـــرآن و روایات متعـــّدد معصومان؟مهع؟ 

کریـــم، خداوند متعال وعده خلـــود در جهنم را   اســـت. در آیـــات متعـــددی از قـــرآن 

 به دسته ای از مجرمان از جمله کافران، منافقان، کشندگان پیامبران و معاندان 

ــد، داده  ــه بمیرنـ ــدون توبـ ــه بـ کـ کاران،  ــا ــد زنـ ــر، ماننـ کبائـ ــل  ــز اهـ ــدا و نیـ ــن خـ دیـ

اســـت.1 در روایـــات متعـــدد خانـــدان عصمـــت و طهـــارت؟مهع؟ نیـــز تصریـــح شـــده 

گـــذاران و قاتـــان پیامبـــران و امامـــان در جهنـــم جـــاودان  کـــه بدعـــت  اســـت 

خواهنـــد بـــود.2 

چگونــه آقــای صمــدی در دفــاع از مجرمــان و قاتــان انبیــا و امامــان؟مهع؟ 

کــه فقــط چهار نفــر در جهنم خلود دارنــد و بقیه از درخت  برآمــده و مدعــی اســت 

ــی،  ــه ملعونان ک گفــت  ــد  ی بای ــد و رهــا می شــوند؟ براســاس ســخن و محمدی ان

چــون ابــن ملجــم، شــمر، یزیــد، مأمــون، متــوّکل، صــدام، هیتلــر، ســلمان رشــدی، 

داعــش و تکفیری هــا همــه اهــل بهشــت و از درخــت محمــدی  هســتند. ایــن 

ــاره مجرمــان و انــکار  گرفتــن وعیدهــای االهــی درب  ســخن در حققــت بــه ســخره 

آیات االهی است.

اِلُدو�ف ()ســـوره بقره،آیـــه 39(؛  ها �ف �ی اِ� ُهْم �ف
ْصحا�بُ �ل�فَّ

ݘَ
َك � ول�ݘِ

ݘُ
ا � ٮف ا�تِ �ی

آ
ا �� �بِ ُ �ب

ُرو� َو َكدفَّ �فَ َك�فَ �ی دف
َّ
1� )َو �ل

ها( )ســـوره توبه،آیـــه 68( )َو َم�فْ  �ی �فَ �ف اِلد�ی َم �ف
َه�فَّ َ اَ� �ب اَ� �ف

�فَّ
ُ
ك

ْ
ا�تِ َو �ل �ت ا�فِ ُم�ف

ْ
�فَ َو �ل �ی �ت ا�فِ ُم�ف

ْ
ُه �ل

َ
)َوَ�َد �لّل

ُه َو 
َ
َه َو َ�ُس�ل

َ
ْعِص �لّل َ ها( )ســـوره نســـاء،آیه 93(؛ )َو َم�فْ �ی �ی  �ف

ً
اِلد� ُم �ف

َه�فَّ َ ُه �ب �وݘُ رف َ �ب
 �فَ

ً
د� َعّمِ  ُم�تَ

ً
ا ِم�ف ْل ُم�ݘْ �تُ �تْ َ �ی

ها( )ســـوره نســـاء،آیه 14(. �ی  �ف
ً
اِلد�  �ف

ً
ا�� ُه �ف

ْ
ل ْد�فِ  ُ�ُدوَدُه �یُ

َ
َعّد ٮتَ َ �ی

2. ر.ک: مجلســـی، محمـــد باقـــر؛ بحاراألنـــوار، ج 45، ص 295، و ج 6، ص 288 و ج 27، ص 
�241
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سخن پایانی

آنچه در این نوشـتار بیان شـد، فقط گوشـه ای از سـخنان شـخصی است که 

خـود را بـر قلـه معرفـت و عرفـان می نشـاند و همـه عالمـان و مراجـع دیـن را تحقیـر 

و بـه آنـان توهیـن می کنـد. جالـب اینکـه اینـان غالبـًا مطـاب ویـژه خویـش را فقط 

در جلسـات مخفیانـه و بـه دور از دیـده و اندیشـه متخصصـان بیـان می کنند و از 

گاه و خبـره پرهیـز دارند. گـو بـا شـخصیت های آ گفـت و 

کـه تحـت تأثیـر آموزه هـای صمـدی آملـی قـرار  کسـانی  یـم آن عـده از  امیدوار

گرفته انـد، بـدون تعصـب و بـا دقـت، تمـام صفحـات ایـن مجموعـه را مطالعـه 

بـه  را  ی  و انحـراف  وحیانـی،  و  عقلـی  اسـتدالل های  بـا  مجموعـه  ایـن  کننـد. 

کـرده اسـت. کـرده و حجـت را بـر همـگان تمـام  روشـنی بیـان 
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